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АНОТАЦІЯ 

 

Кобаль М.І. Забезпечення трудових прав державних службовців в 

умовах євроінтеграції. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 12.00.05 «Трудове право; право 

соціального забезпечення» (081 – Право).  Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. – 

Київ, 2017. 

Дисертацію присвячено комплексному та ґрунтовному аналізу 

проблематики забезпечення трудових прав державних службовців в умовах 

євроінтеграції. У роботі з’ясовано сутність забезпечення трудових прав 

державних службовців в умовах євроінтеграції. Визначено поняття 

забезпечення трудових прав державних службовців в умовах євроінтеграції, 

охарактеризовано його ознаки.  

До основних ознак забезпечення трудових прав державних службовців 

належать такі: 1) спеціальне правове регулювання інституційним Законом  

України «Про державну службу»; 2) спрямованість на досягнення мети, яка 

полягає у підвищенні мотивації та продуктивності праці державних 

службовців; 3) одним із основних напрямів забезпечення трудових прав є 

належне матеріальне та соціальне забезпечення; 4) стабільність трудових 

правовідносин між державним службовцем та його роботодавцем; 5) 

сукупність спеціальних процедур у сфері трудових правовідносин, які 

гарантують дотримання суб’єктивних трудових прав державних службовців, 

спеціальна процедура та правове регулювання систем охорони та захисту 

відповідних прав. 

Аналіз національного трудового законодавства та доктринальних 

джерел з проблематики трудового права дозволив визначити наступні 

особливості сучасного стану правового регулювання забезпечення трудових 

прав державних службовців в умовах євроінтеграції: 1) ґрунтуються на 
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конституційно-правових нормах щодо реалізації державними службовцями 

права на працю; 2) окрема процедура захисту права на працю державних 

службовців в Україні; 3) закріплення на законодавчому рівні системи оплати 

праці державних службовців; 4) встановлення на законодавчому рівні чіткої 

системи заохочень державних службовців; 5) забезпечення права державних 

службовців на відпочинок; 6) процедура захисту від безпідставного 

притягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності державних 

службовців; 7) забезпечення права державних службовців на страйк. 

Досліджено специфіку механізму забезпечення трудових прав 

державних службовців. Охарактеризовано реалізацію та захист трудових 

прав державних службовців, визначено зміст їх елементів. 

Встановлено, що особливостями механізму забезпечення трудових прав 

державних службовців є такі: 1) виступає складовою частиною механізму 

забезпечення прав і свобод людини і громадянина; 2) механізм забезпечення 

трудових прав являє собою систему правових засобів і заходів, які 

знаходяться між собою в тісній взаємодії і здійснюють взаємний вплив; 3) 

мета механізму забезпечення трудових прав – цілеспрямована дія його 

елементів, що забезпечує найбільш повне визначення і закріплення, а також 

максимально ефективну охорону та захист можливостей працівників при 

реалізації своїх здібностей до продуктивної трудової діяльності на умовах 

трудового договору або контракту; 4) з функціональної точки зору його 

формують механізм реалізації, механізм охорони і механізм захисту цих 

прав, а із структурної – елементи, які мають організуюче і регламентуюче 

значення, елементи державного примусу, інституційні елементи. 

Особливості використання трудових прав державних службовців як 

елемента реалізації їх трудових прав варто визначити наступним чином: 1) є 

видом активної поведінки державного службовця; 2) становить сукупність 

дій, які державний службовець реалізовує у своїй практиці; 3) оскільки 

використання трудових прав за своєю сутністю є юридичним фактом, який 

позначає вчинення певної дії, значення даного елемента полягає у тому, що 
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він є відправним моментом для забезпечення трудових прав державних 

службовців. 

Зроблено висновок, що спеціальні гарантії трудових прав державних 

службовців становлять гарантії, які мають інституційний характер і 

відносяться виключно до діяльності даної категорії працівників: 1) гарантія 

захисту права на державну службу – в разі порушення прав або виникнення 

перешкод у їх реалізації, державному службовцю гарантовано право подати 

керівнику державної служби скаргу із зазначенням фактів порушення його 

прав або перешкод у їх реалізації; 2) гарантія підвищення рівня професійної 

компетентності державних службовців – державним службовцям 

створюються умови для підвищення рівня професійної компетентності 

шляхом професійного навчання, яке проводиться постійно; 3) гарантії прав 

державних службовців при застосуванні дисциплінарного і матеріального 

стягнення. 

Захист трудових прав державних службовців – це сукупність засобів 

впливу щодо забезпечення реалізації та відновлення порушених чи 

оспорюваних прав державних службовців та компенсації завданої шкоди, що 

передбачають застосування примусових засобів впливу уповноваженими 

державними органами та особами. 

Виокремлено проблеми забезпечення трудових прав державних 

службовців та надано пропозиції щодо їх вирішення. Проаналізовано 

позитивний зарубіжний досвід забезпечення трудових прав державних 

службовців, запропоновано напрями його запозичення в Україну. 

Ключові слова: правове регулювання, забезпечення трудових прав, 

трудова діяльність, державні службовці, механізм, законодавство у сфері 

праці, євроінтеграція, трудові права. 
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ANNOTATION 

 

Kobal M.I. The ensuring of labor rights of civil servants in the context of 

European integration. – The qualifying scientific work on the rights of the 

manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in Law (Doctor of Philosophy) in specialty 

12.00.05 «The labor Law; the right of social security» (081 - Law). – Taras 

Shevchenko National University of Kyiv of the Ministry of Education and Science 

of Ukraine. – Kyiv, 2017. 

The thesis is devoted to comprehensive and thorough analysis of the 

problems of providing labor rights of civil servants in the conditions of European 

integration. In the article clarified the essence of ensuring the labor rights of civil 

servants in the context of European integration. The concept of ensuring the labor 

rights of civil servants in the conditions of European integration is defined, its 

characteristics are characterized. 

The main features of ensuring the labor rights of civil servants include the 

following: 1) special legal regulation by the Institutional Law of Ukraine "On Civil 

Service"; 2) the aim to achieve the goal of improving the motivation and 

productivity of civil servants; 3) one of the main directions of ensuring labor rights 

is proper material and social security; 4) the stability of labor relations between a 

civil servant and his employer; 5) a set of special procedures in the field of labor 

relations guaranteeing compliance with subjective labor rights of civil servants, a 

special procedure and legal regulation of the systems of protection and protection 

of relevant rights. 

The analysis of national labor legislation and doctrinal sources on the issue 

of labor law made it possible to determine the following features of the current 

state of legal regulation of the provision of labor rights of civil servants in the 

context of European integration: 1) based on constitutional and legal norms on the 

implementation of the right to work by civil servants; 2) a separate procedure for 

the protection of the right to work of civil servants in Ukraine; 3) consolidation at 
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the legislative level of the system of remuneration of civil servants; 4) the 

establishment of a clear system of incentives for civil servants at the legislative 

level; 5) ensuring the right of civil servants to rest; 6) the procedure of protection 

against arbitrary bringing to disciplinary and material responsibility of civil 

servants; 7) ensuring the right of civil servants to strike. 

The specificity of the mechanism of providing labor rights for civil servants 

is explored. The implementation and protection of labor rights of civil servants was 

characterized, the content of their elements was clarified. 

It was established that the peculiarities of the mechanism of ensuring the 

labor rights of civil servants are as follows: 1) it acts as an integral part of the 

mechanism of ensuring the rights and freedoms of man and citizen; 2) the 

mechanism for the provision of labor rights is a system of legal means and 

measures that are in close interaction and have a mutual influence; 3) the purpose 

of the mechanism for the provision of labor rights - the targeted action of its 

elements, which provides the most complete definition and consolidation, as well 

as the most effective protection and protection of employees’ capabilities in the 

implementation of their abilities to productive labor activity under the terms of an 

employment contract or contract; 4) from the functional point of view it is formed 

by the mechanism of implementation, the mechanism of protection and the 

mechanism of protection of these rights, and from the structural - the elements that 

have organizing and regulating the values, elements of state coercion, institutional 

elements. 

Features of the use of labor rights of civil servants as an element of the 

implementation of labor rights of civil servants should be defined as follows: 1) is 

a type of active behavior of a civil servant; 2) is a set of actions that the civil 

servant implements in his practice; 3) since the use of labor rights by its very 

nature is a legal fact which indicates the commission of a certain action, the 

meaning of this element is that it is a starting point for the enforcement of the labor 

rights of civil servants. 
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It is concluded that the special guarantees of civil servants constitute 

guarantees that are of an institutional nature and relate exclusively to the activities 

of this category of employees: 1) the guarantee of the protection of the right to a 

civil service - in the event of violation of rights or the occurrence of obstacles to 

their implementation, the civil servant is guaranteed the right to submit to the head 

the civil service of the complaint, indicating the violations of its rights or obstacles 

to their implementation; 2) a guarantee of raising the level of professional 

competence of civil servants - civil servants create conditions for raising the level 

of professional competence through professional training, which is conducted 

constantly; 3) guarantees of the rights of civil servants in the application of 

disciplinary and financial penalties. 

Protection of labor rights of civil servants is a set of means of influence on 

ensuring the implementation and restoration of the violated or disputed rights of 

civil servants and compensation for damage caused by the use of coercive means 

of influence by authorized state bodies and individuals. 

The problems of ensuring the labor rights of civil servants and the proposals 

for their solution are set out. The positive foreign experience of ensuring the labor 

rights of civil servants is analyzed, the directions of its implementation in Ukraine 

are proposed. 

Key words: legal regulation, provision of labor rights, labor activity, civil 

servants, mechanism, labor legislation, eurointegration, labor rights. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Державні службовці як особи, які уповноважені 

на виконання тих чи інших функцій держави та з цією метою наділені 

необхідними владними повноваженнями, є незамінною та надзвичайно 

важливою ланкою державного апарату, оскільки саме якість їхньої роботи 

безпосередньо впливає на діяльність цього державного апарату у необхідних 

суспільству та державі сферах. Необхідно чітко зауважити, що державний 

службовець як особа користується тими ж конституційними та трудовими 

правами, що і наймані працівники з урахуванням особливостей, визначених 

законодавством. При цьому належне забезпечення трудових прав та законних 

інтересів державних службовців у сфері трудового права знаходиться у 

прямій залежності з якістю та стабільністю діяльності державних органів 

загалом. 

Особливо актуальним є дослідження забезпечення трудових прав 

державних службовців в умовах євроінтеграції, за якої правові, економічні, 

управлінські та інші загальні стандарти функціонування державної служби 

підлягають перевірці на предмет відповідності загальноприйнятим правилам 

у ЄС. Хоча саме регулювання державної служби є прерогативою 

національного законодавства, однак таке регулювання та фактичний стан 

організації цього інституту повинен відповідати принципам та правилам, що 

прийняті у межах Європейського Союзу. Одним з важливих елементів 

сукупності цих стандартів є правові основи та практика застосування норм 

права щодо регулювання трудових правовідносин між державними 

службовцями та відповідними державними органами, які виступають у 

статусі роботодавця. Загалом дотримання трудових прав державних 

службовців, особливо у частині оплати праці, що включає також у себе певні 

правові гарантії, з точки зору наших партнерів з ЄС, є незамінною складовою 

формування ефективної публічної адміністрації та політики щодо 

дотримання основних принципів її діяльності, які визнаються на рівні ЄС. 
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Хоча Україна на даний момент не є кандидатом на вступ до ЄС, проте 

між нашою державою та Союзом відбувається економічна інтеграція, за якої 

поглиблюється взаємодія у комерційних та публічно-політичних сферах. У 

контексті інтеграції ринків ЄС розглядає ефективну публічну адміністрацію 

як таку, що здатна забезпечити рівні конкурентні умови для ведення 

транскордонної господарсько-економічної діяльності. Неефективна ж 

публічна адміністрація є додатковим ризиком та бар’єром для ведення 

економічної діяльності, що може завдати шкоди інвесторам та іншим 

суб’єктам підприємницької діяльності. Це обумовлює значну увагу з боку ЄС 

до елементів забезпечення ефективної публічної адміністрації, однією з 

важливих складових якого є забезпечення додержання трудових прав 

державних службовців. Наведене завжди розглядається як передумова для 

більш глибокої економічної та політичної співпраці. 

З вищесказаного випливає, що актуальним та суспільно значимим є 

дослідження забезпечення трудових прав державних службовців як з точки 

зору поглиблення інтеграційних процесів з ЄС, так і з точки зору 

національних інтересів, оскільки ефективна державна політка в цьому 

напряму матиме позитивний вплив на усі аспекти діяльності органів 

державної влади. 

Дослідженню тих чи інших аспектів праці державних службовців як 

суб’єктів трудового права, які виступають у статусі найманих працівників, 

приділено увагу у працях багатьох науковців. Серед них: В.М. Андріїв, 

А.В. Андрушко, О.С. Арсентьєва, Ю.П. Битяк, Н.Б. Болотіна, 

С.Я. Вавженчук, С.В. Венедіктов, С.В. Вишновецька, Н.Д. Гетьманцева, 

Ю.М. Гришина, О.Ю. Дрозд, Т.А. Занфірова, С.А. Іванов, М.І. Іншин, 

М.М. Клемпарський, В.Л. Костюк, І.В. Кудрявцев, І.П. Лаврінчук, 

С.С. Лукаш, А.Р. Мацюк, К.Ю. Мельник, Н.О. Мельничук, Л.Р. Наливайко, 

О.М. Обушенко, М.В. Панченко, І.М. Пахомов, П.Д. Пилипенко, 

С.М. Прилипко, С.Д. Порощук, Н.М. Хуторян, В.І. Щербина, О.М. Ярошенко 

та інші. Науковий доробок зазначених вчених становить основу дослідження 
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праці державних службовців як предмета правового регулювання трудового 

права. Однак трудові правовідносини як динамічна категорія постійно 

розвиваються та змінюються. Так, зокрема з прийняттям нового Закону 

України «Про державну службу» суттєво змінився підхід до регулювання та 

забезпечення трудових прав державних службовців. Це зумовлює 

необхідність перегляду науково-теоретичних положень щодо обраного 

предмета досліджень, зокрема і з урахуванням ролі євроінтеграційних 

процесів у даному напрямі. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана у Східноукраїнському національному 

університеті імені Володимира Даля відповідно до теми кафедри 

правознавства юридичного факультету «Проблеми розвитку вітчизняного 

законодавства та імплементації в Україні норм міжнародного та 

європейського права», затвердженої на період з 1 січня 2013 року по 31 

грудня 2016 року, Пріоритетних напрямів розвитку правової науки на 2011–

2015 роки, затверджених постановою загальних зборів Національної академії 

правових наук України від 24 вересня 2010 pоку № 14, Переліку 

перспективних напрямів кандидатських та докторських дисертацій за 

юридичними спеціальностями, затвердженого постановою Президії 

Національної академії правових наук України від 18 жовтня 2013 pоку № 

86/11. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

розробка теоретико-практичних пропозицій та рекомендацій щодо вирішення 

проблем забезпечення трудових прав державних службовців. 

Для досягнення поставленої мети у дисертації необхідно, насамперед, 

виконати наступні завдання: 

 визначити забезпечення трудових прав державних службовців в 

умовах євроінтеграції; 

 дослідити особливості сучасного стану правового регулювання 

забезпечення трудових прав державних службовців в умовах євроінтеграції; 
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 охарактеризувати сутність механізму забезпечення трудових прав 

державних службовців; 

 з’ясувати специфіку реалізації трудових прав державних службовців; 

 розкрити та конкретизувати зміст захисту трудових прав державних 

службовців; 

 виокремити теоретико-практичні проблеми забезпечення трудових 

прав державних службовців та надати пропозиції щодо їх вирішення; 

 визначити шляхи запозичення зарубіжного досвіду забезпечення 

трудових прав державних службовців. 

Об’єктом дослідження є система суспільних відносин у сфері трудової 

діяльності. 

Предметом дослідження є забезпечення трудових прав державних 

службовців в умовах євроінтеграції. 

Методи дослідження. Положення, висновки та рекомендації, що 

містяться у роботі, достатньою мірою аргументовані, науково обґрунтовані і 

достовірні. 

Методологічну основу наукової роботи складають як загальнонаукові, 

так і спеціальні методи дослідження. Їх використання надало можливість 

забезпечити повне і комплексне виконання поставлених завдань, зробити 

обґрунтовані висновки, а також надати конкретні пропозиції щодо вирішення 

досліджуваного питання та вдосконалення забезпечення трудових прав 

державних службовців в умовах євроінтеграції. За допомого діалектичного 

методу досліджено внутрішню сутність речей в процесі їх розвитку, а також 

внутрішніх та зовнішніх суперечностей. Зокрема за допомогою даного 

методу проаналізовано правову природу забезпечення трудових прав 

державних службовців в умовах євроінтеграції (підрозділи 1.1, 1.2). 

Системний метод надав змогу здійснити повне та об’єктивне дослідження 

відповідного конкретно окресленого предмета, зокрема дослідити механізм 

забезпечення трудових прав державних службовців в умовах євроінтеграції 
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(підрозділ 2.1, 2.2, 2.3). Для аналізу зарубіжного досвіду забезпечення 

трудових прав державних службовців і визначення шляхів їх запозичення в 

Україну використовувався порівняльно-правовий метод. За допомогою 

логіко-семантичного методу поглиблено понятійний апарат в означеній 

сфері, зокрема визначено такі поняття: «забезпечення трудових прав 

державних службовців в умовах євроінтеграції», «механізм реалізації 

трудових прав державних службовців», «захист трудових прав державних 

службовців» (підрозділи 1.1, 2.2, 2.3). Застосування структурно-логічного 

методу та методу моделювання дозволило виділити проблеми та шляхи їх 

вирішення у сфері забезпечення трудових прав державних службовців в 

умовах євроінтеграції (підрозділ 3.1). 

Нормативною основою роботи слугують нормативно-правові акти 

національного законодавства радянського та сучасного періодів, проекти 

законів й інших нормативних документів. У дисертаційній роботі також 

вивчено міжнародні та зарубіжні джерела про трудові права державних 

службовців. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що 

дисертація є першою спробою комплексно, з використанням сучасних 

методів пізнання, з урахуванням новітніх досягнень науки трудового права 

дослідити специфіку забезпечення трудових прав державних службовців. За 

результатами дисертаційного дослідження сформульовано авторські основні 

положення, які виносяться на захист і містять елементи наукової новизни. 

Основними з них є такі: 

вперше: 

 охарактеризовано поняття «забезпечення трудових прав державних 

службовців», яке характеризується як: 1) процес створення за допомогою 

правових норм та інших заходів найбільш сприятливих умов для полегшення 

реалізації суб’єктивних трудових прав державними службовцями з 

урахуванням особливостей даної категорії працівників, а також охорони цих 

прав, гарантування їх дотримання та захисту у разі порушення; 2) 
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встановлені у правових нормах засоби суто правового, організаційного, 

економічного, соціального чи іншого характеру, які створюють найбільш 

сприятливі умови для полегшення реалізації суб’єктивних трудових прав 

державними службовцями, а також засоби охорони, захисту у разі порушення 

та гарантування цих прав; 3) діяльність уповноважених державних органів, 

профспілкових організацій, самих державних службовців у різних формах 

щодо охорони суб’єктивних трудових прав цих осіб, захисту у разі 

порушення, а також створення найбільш сприятливих умов для реалізації цих 

прав, включаючи гарантування їх дотримання; 4) фактичний результат 

діяльності або процесу правового регулювання та комплексу заходів, 

спрямованих на охорону та захист, гарантування дотримання, створення 

сприятливих умов для реалізації суб’єктивних трудових прав державних 

службовців, який характеризує стан речей у сфері дотримання цих прав; 

 розкрито структуру механізму правового забезпечення трудових 

прав державних службовців, яка включає такі елементи: 1) елементи, які 

мають організовуюче та регламентуюче значення – це правові норми, що 

закріплюють трудові права державних службовців та повноваження 

посадових осіб й державних органів, уповноважених здійснювати 

забезпечення трудових прав державних службовців; 2) елементи державного 

примусу – передбачають можливість поновлення порушених прав 

державного службовця та притягнення до відповідальності перед державою 

їх порушника. Дану групу елементів становлять державні гарантії 

застосування заходів державного примусу у разі порушення трудових прав 

державних службовців; 3) інституційні елементи – система спеціально 

створених суб’єктів, які у межах повноважень покликані забезпечувати 

трудові права державних службовців, їх гарантування та захист у разі 

порушення чи загрози порушення; 

удосконалено: 

 узагельнення основних ознак забезпечення трудових прав 

державних службовців, до яких віднесено наступні: 1) спеціальне правове 
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регулювання інституційним Законом  України «Про державну службу»; 

2) спрямованість на досягнення мети, яка полягає у підвищенні мотивації та 

продуктивності праці державних службовців; 3) одним із основних напрямів 

забезпечення трудових прав є належне матеріальне та соціальне 

забезпечення; 4) стабільність трудових правовідносин між державним 

службовцем та його роботодавцем; 5) сукупність спеціальних процедур у 

сфері трудових правовідносин, які гарантують дотримання суб’єктивних 

трудових прав державних службовців, спеціальна процедура та правове 

регулювання системи охорони та захисту відповідних прав; 

 перелік особливостей механізму забезпечення трудових прав 

державних службовців, до яких віднесено такі: 1) він є складовою частиною 

механізму забезпечення прав та свобод людини і громадянина; 2) механізм 

забезпечення трудових прав являє собою систему правових засобів та 

заходів, які знаходяться між собою в тісній взаємодії та здійснюють взаємний 

вплив; 3) мета механізму забезпечення трудових прав – цілеспрямована дія 

його елементів, яка забезпечує найповніше визначення та закріплення, а 

також максимально ефективну охорону та захист можливостей працівників 

під час реалізації своїх здібностей до продуктивної трудової діяльності на 

умовах трудового договору чи контракту; 4) із функціональної точки зору 

його формують механізм реалізації, механізм охорони й механізм захисту 

цих прав, а із структурної – елементи, які мають організовуюче та 

регламентуюче значення, елементи державного примусу, інституційні 

елементи; 

дістали подальшого розвитку: 

 твердження про те, що суттю забезпечення трудових прав 

державних службовців є норми та процес їх реалізації відповідними 

суб’єктами, які спрямовані на те, щоб державний службовець мав фактичну 

змогу безперешкодно реалізувати свої суб’єктивні трудові права, а також 

захистити їх у разі порушення; 



17 

 

 положення про те, що механізм реалізації трудових прав державних 

службовців – це комплексний процес переходу закріплених у нормативних 

актах трудових можливостей державних службовців у сферу їх дійсного 

використання у процесі здійснення ними трудової діяльності; 

 пропозиції щодо вдосконалення законодавства у сфері забезпечення 

трудових прав державних службовців; 

 пропозиції щодо запозичення позитивного зарубіжного досвіду 

забезпечення трудових прав державних службовців. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

отримані в результаті комплексного дослідження висновки і сформульовані 

пропозиції можуть бути використані: 

– у науково-дослідній сфері – для подальших загальних і спеціальних 

наукових досліджень теоретичних та практичних проблем механізму 

забезпечення трудових прав державних службовців в умовах євроінтеграції; 

– у правотворчості – при перегляді та вдосконаленні положень 

чинного Кодексу законів про працю, доопрацюванні проекту Трудового 

кодексу України, а також Закону України «Про державну службу»; 

– у правозастосовній діяльності – результати дослідження 

сприятимуть вдосконаленню практики застосування норм чинного 

законодавства щодо забезпечення трудових прав державних службовців в 

умовах євроінтеграції; 

– у навчальному процесі – тези, положення, висновки, пропозиції, 

зроблені в дисертації, можуть бути використані на наукових конференціях та 

диспутах, під час вивчення таких наукових дисциплін як «Трудове право», 

«Право соціального забезпечення» у вищих юридичних закладах освіти, при 

підготовці лекційних та семінарських занять, у науково-дослідній роботі 

студентів, слухачів та курсантів, в процесі підготовки робочих програм та 

планів, підручників, навчальної та прикладної літератури. 

Апробація результатів дисертації. Підсумки розробки проблеми в 

цілому, окремі її аспекти, одержані узагальнення й висновки доповідалися 
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дисертантом на засіданнях кафедри правознавства Східноукраїнського 

національного університету імені Володимира Даля, а також були 

оприлюднені на міжнародних науково-практичних конференціях: «Актуальні 

проблеми сучасного правознавства» (м. Київ, 28–29 січня 2016 р.); 

«Проблеми теорії права і практики правореалізації на шляху України до ЄС» 

(м. Київ,  

25–26 лютого 2016 р.). 

Публікації. Основні результати дисертації, висновки та пропозиції 

знайшли відображення у чотирьох статтях, опублікованих у наукових 

фахових виданнях України, одній статті – у науковому виданні іншої 

держави, а також у двох тезах доповідей і повідомлень на вказаних 

конференціях. 
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РОЗДІЛ 1 

СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВА ОСНОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРУДОВИХ 

ПРАВ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

 

1.1 Поняття, сутність та ознаки забезпечення трудових прав державних 

службовців в умовах євроінтеграції 

 

 Державні службовці як особи, які уповноважені на виконання тих чи 

інших функцій держави та з цією метою наділені необхідними владними 

повноваженнями, є незамінною та надзвичайно важливою ланкою 

державного апарату, оскільки саме якість їхньої роботи безпосередньо 

впливає на діяльність державного апарату у необхідних суспільству та 

державі сферах. Необхідно чітко зауважити, що державний службовець як 

особа користується тими ж конституційними та трудовими правами, що і 

наймані працівники з урахуванням особливостей, визначених 

законодавством. При цьому належне забезпечення трудових прав та законних 

інтересів державних службовців у сфері трудового права знаходиться у 

прямій залежності з якістю та стабільністю діяльності державних органів 

загалом. 

 Особливо актуальним є дослідження забезпечення трудових прав 

державних службовців в умовах євроінтеграції, за якої правові, економічні, 

управлінські та інші загальні стандарти функціонування державної служби 

підлягають перевірці на предмет відповідності загальноприйнятим у ЄС 

правилам. Хоча саме регулювання державної служби є прерогативою 

національного законодавства, однак таке регулювання та фактичний стан 

організації цього інституту повинні відповідати принципам та правилам, що 

прийняті у межах Союзу. Одним з важливих елементів сукупності цих 

стандартів є правові основи та практика застосування норм права щодо 

регулювання трудових правовідносин між державними службовцями та 

відповідними державними органами, які виступають у статусі роботодавця. 
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Загалом, дотримання трудових прав державних службовців, особливо у 

частині оплати праці, що включає також у себе певні правові гарантії, з точки 

зору наших партнерів з ЄС є незамінною складовою формування ефективної 

публічної адміністрації та політики щодо дотримання основних принципів її 

діяльності, які визнаються на рівні ЄС. 

 Хоча Україна на даний момент не є кандидатом на вступ до 

Єропейського Союзу, проте між нашою державою та Союзом поглиблюється 

економічна інтеграція, внаслідок якої посилюється взаємодія у комерційній 

та публічно-політичній сфері. У контексті інтеграції ринків ЄС розглядає 

ефективну публічну адміністрацію як таку, що здатна забезпечити рівні 

конкурентні умови для ведення транскордонної господарсько-економічної 

діяльності, неефективна ж публічна адміністрація, навпаки, є додатковим 

ризиком та бар’єром для ведення економічної діяльності, що може завдати 

шкоди інвесторам та іншим суб’єктам підприємницької діяльності. Це 

обумовлює значну увагу з боку ЄС до елементів забезпечення ефективної 

публічної адміністрації, одним з важливих елементів якого є гарантування 

додержання трудових прав державних службовців. Наведене завжди 

розглядається як передумова для більш глибокої економічної та політичної 

співпраці.  

 З вищесказаного випливає, що актуальним та суспільно значимим є 

дослідження забезпечення трудових прав державних службовців як з точки 

зору продовження інтеграційних процесів з ЄС, так і з точки зору 

національних інтересів, оскільки ефективна державна політка в цьому 

напрямі матиме позитивний вплив на всі аспекти діяльності органів 

державної влади. При цьому розпочати розробку обраного предмета 

дослідження доцільно з встановлення змісту поняття, яке вивчається, його 

сутності та ознак, що стане теоретичною основою для здійснення подальших 

наукових правових розробок цього об’єкта.  

Вивченню тих чи інших аспектів праці державних службовців як 

суб’єктів трудового права, які виступають у статусі найманих працівників, 
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приділяють увагу у своїх працях багато науковців, а саме: А.В. Андрушко, 

Ю.П. Битяк, Н.Б. Болотіна, С.А. Іванов, М.І. Іншин, В.Л. Костюк, І.В. 

Кудрявцев, І.П. Лаврінчук, А.Р. Мацюк, К.Ю. Мельник, Л.Р. Наливайко, І.М. 

Пахомов, П.Д. Пилипенко, С.М. Прилипко, С.Д. Порощук, Н.М. Хуторян, 

О.М. Ярошенко та інші. Їх роботи становлять основу дослідження праці 

державних службовців як предмета правового регулювання трудового права. 

Однак трудові правовідносини як динамічна категорія постійно розвиваються 

та змінюються. Так, зокрема з прийняттям нового Закону України «Про 

державну службу» [1] суттєво змінився підхід до регулювання та 

забезпечення трудових прав державних службовців. Це зумовлює 

необхідність перегляду науково-теоретичних положень щодо обраного 

предмета досліджень, зокрема і з урахуванням ролі євроінтеграційних 

процесів у цьому напрямі.  

Досліджуючи обране поняття, доцільно встановити його зміст від 

найбільш загального етимологічного значення до спеціального юридичного, 

яке застосовується саме щодо трудових прав державних службовців. Слушно 

зазначав К.В. Степаненко щодо частого використання у законодавстві 

України терміна «забезпечення», вказуючи при цьому на відсутність його 

визначення у нормативно-правових актах. Виходячи з цього, резюмується, 

що такий стан речей дає змогу трактувати його на власний розсуд [2, с. 34]. 

Отже, поняття «забезпечення», по-перше, набуло нормативного закріплення 

у різних законодавчих актах як прикладний термін, по-друге, є теоретичною 

категорією, яка може розкривати окремі аспекти механізму дії норм права.  

Різні словники української мови дають такі визначення поняття 

«забезпечувати»: 1) постачати щось у достатній кількості, задовольняти кого- 

що-небудь у якихось потребах; надавати кому-небудь достатні матеріальні 

засоби до існування; 2) створювати надійні умови для здійснення чого-

небудь; гарантувати щось; 3) захищати, охороняти кого-, що-небудь від 

небезпеки [3, с. 375; 4, с. 18]. Аналізуючи зазначені розуміння даного 

поняття, З.Д. Чуйко констатує, що вони складають основу праворозуміння 
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терміна «правове забезпечення», оскільки більшість теоретичних визначень 

даної категорії містять відповідні змістовні конструкції [5, с. 85]. Такий стан 

речей не є дивним, адже саме етимологічна складова покладається в основу 

юридичного розуміння категорій та понять. При цьому, ведучи мову про 

поняття «правове забезпечення», науковці мають на увазі обмеження 

вживання даного терміна сферою правових наук та/або правовими засобами 

чи механізмами, якими можуть бути забезпечені ті чи інші об’єкти правової 

дійсності. 

У світлі сказаного вище необхідно мати на увазі, що арсенал засобів 

забезпечення не може обмежуватися суто правовими засобами, оскільки ті чи 

інші блага, серед яких і суб’єктивні права найманих працівників, які 

встановлюються та охороняються правовою системою, можуть мати 

змішаний чи конкретно неправовий характер. Зокрема серед елементів 

механізму забезпечення будь-чого у сфері права наявні також економічні, 

організаційні та інші засоби. З цього приводу І.О. Ієрусалимов зазначав, що 

«забезпечення» розглядається переважно з інформаційної або ж науково-

методичної точки зору [6, с. 13]. Натомість у правовій теоретичній літературі 

більш вузьке поняття «правове забезпечення» розглядається як вплив на 

права і свободи громадян за допомогою певних юридичних засобів, 

насамперед, норм права [7, с. 327]. Тобто, у першому випадку вважається, що 

забезпечення є сукупністю різних засобів, як правових, так і організаційно-

правових й інших, у другому ж мається на увазі, що основу правового 

забезпечення складають суто правові засоби. Виникнення цього проблемного 

питання у визначенні складу поняття має етимологічний характер і походить 

від прикметника «правовий», який звужує цю категорію. Останній може 

вказувати як на те, що забезпечуються саме блага, які встановлені у нормах 

права, так і на те, що засоби забезпечення мають суто правовий характер.  

Вважаємо як перший, так і інший підхід правильним, однак для цілей 

нашого дослідження виходитимемо з наступних позицій. Допускаємо, що 

забезпечення трудових прав державних службовців може реалізовуватися як 
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за допомогою суто правових, так й інших засобів. Однак, коли мова йде про 

забезпечення трудових прав як правового блага, основа механізму як суто 

правових, так і організаційних засобів забезпечення випливатиме із положень 

загального та спеціального законодавства. Тому задля уникнення певних 

суперечностей етимологічного характеру не будемо застосовувати у 

категорії, яка вивчається, прикметник «правове забезпечення», щоб не 

обмежувати обсяг досліджуваного предмета.  

Д.В. Артем’єва термін «забезпечення» у юридичному значенні 

розглядає у двох аспектах: 1) унормування певного порядку діяльності 

суб’єктів суспільних відносин; 2) передбачена законом чи вироблена 

практикою сукупність заходів, спрямованих на удосконалення або 

покращення функціонування будь-чого за певних умов [8, с. 94]. Подібні за 

змістом позиції наводили російські вчені К.Б. Толкачов та А.Г. Хабібулін, які 

категорію «забезпечення» розглядали як, по-перше, діяльність державних 

органів, громадських організацій, посадових осіб і громадян щодо здійснення 

своїх функцій, компетенцій, обов’язків з метою створення оптимальних умов 

для суворої, неухильної реалізації правових приписів та правомірного 

здійснення прав і свобод, по-друге, як підсумок, результат цієї діяльності, що 

виражається в реалізації правових приписів, прав і свобод громадян [9, с. 60]. 

Кожен із цих підходів має право на існування, однак досліджуваний термін у 

більшій мірі є певною гарантією, механізмом, який дозволяє реалізувати ту 

чи іншу правову норму. При цьому механізм, про який йдеться, також у 

переважній мірі має нормативно-правовий характер, а тому цілком 

обґрунтованим випливає ще один вже наведений підхід, за якого 

«забезпечення» розглядається як правовий вплив [7, с. 327]. Цитований нами 

науковець І.О. Ієрусалимов зазначав, що науковці в галузі державного 

управління розуміють «забезпечення» як дію, а також зберігання, виконання 

чого-небудь, що служить гарантією того чи іншого процесу [6, с. 12]. 

Вважаємо, що усі ці визначення відповідають дійсності, однак необхідно 
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звернути увагу на недопустимість ототожнення категорії «забезпечення» з 

іншими суміжними правовими явищами. 

Враховуючи вищеокреслену мету, необхідно чітко акцентувати увагу 

на функціональній складовій досліджуваного поняття, яка полягає у тому, що 

«забезпечення» є категорією, яка гарантує реалізацію правових норм чи 

функціонування певних інституцій або ж правових благ, незважаючи на 

певні об’єктивні чи суб’єктивні перепони. Це може бути і механізмом дії, і 

механізмом реалізації, і юридичними гарантіями будь-якого об’єкта правової 

дійсності. Ставлячи за завдання визначити більш конкретне поняття – 

«забезпечення трудових прав державних службовців» – необхідно чітко 

розуміти, що йдеться про забезпечення реалізації суб’єктивних трудових 

прав особливої визначеної категорії найманих працівників. Відповідно, мова 

буде йти не про забезпечення будь-якої правової норми чи явища, а 

конкретно про надання фактичної можливості реалізувати свої суб’єктивні 

права, які випливають із норм трудового законодавства. 

Виходячи з наведеного, пропонуємо звернути увагу на наявність 

теоретичної проблеми щодо розмежування понять «забезпечення» та 

«гарантії», а також щодо понять «охорона» й «захист», яку необхідно 

вирішити як задля правильного визначення складу поняття «забезпечення 

трудових прав державних службовців», так і для подальшого вирішення 

методологічної проблематики правових досліджень даних категорій та їх 

розмежування.  

Найбільш проблемним можна визначити розмежування понять 

«забезпечення» та «гарантії», які, виходячи із змістовних особливостей та 

багатозначності української мови, мають найбільш виражену тенденцію до 

ототожнення у правових дослідженнях. На цю проблему звертала увагу      

Ю.О. Шматова, спираючись на тлумачення поняття «гарантія» у словниковій 

літературі, яке визначалося через поняття «забезпечення» [10, с. 173]. 

Вважаємо за необхідне підкреслити, що можна навести значну кількість 

прикладів визначення однієї категорії через іншу як у загальній 
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енциклопедичній юридичній літературі [11, с. 554-555; 12, с. 389], так і в 

наукових розробках у сфері трудового права [13, с. 23; 14, с. 84]. З приводу 

розмежування цих двох понять науковець вказує на наявність двох підходів 

щодо їх співвідношення. Першого дотримується І.Л. Бородін [15, с. 53] та ряд 

інших вчених. Відстоюючи позицію ототожнення термінів «забезпечення» та 

«гарантії», вони спираються на етимологію понять, так як «гарантія» означає 

запоруку, умову, котра забезпечує що-небудь. Відповідно до другого 

підходу, до прихильників якого зараховують Т.М. Заворотченко [16, с. 5] та 

інших, з думкою яких погоджується наведена Ю.О. Шматова, вважається, що 

поняття «правовий механізм забезпечення прав» є більш широким поняттям, 

однією із складових якого є гарантії [17, с. 182-183]. Обидві позиції вважаємо 

такими, що мають право на існування. Річ у тому, що, розглядаючи поняття 

«забезпечення» у вузькому розумінні, тобто як виключно засоби 

забезпечення, останні будуть по суті гарантіями. Крім цього, гарантії є 

основною складовою системи забезпечення, у тому числі трудових прав 

державних службовців, отже, ознаки та сутність гарантій трудових прав у 

переважній більшості стосуватимуться також засобів забезпечення 

відповідних трудових прав. Однак також наостанок варто визнати слушними 

позиції вчених, які вказували, що «забезпечення» є поняттям ширшим, 

оскільки воно включає крім гарантій інші категорії, а механізм забезпечення 

у динаміці розкривається крізь призму послідовно логічних правових 

елементів та явищ. З цього необхідно виходити у подальшому.  

Продовжуючи дослідження проблемних аспектів розмежування 

терміна «забезпечення» з іншими категоріями, наведемо позицію вченого          

В.І. Абрамова про те, що забезпечення – це комплекс гарантій, у тому числі 

гарантій реалізації прав. Дослідник продовжує, зазначаючи, що гарантії, як і 

захист та охорона, є засобами забезпечення; забезпечення ж, у свою чергу, 

виступає результатом, наслідком охорони, захисту, гарантій [18, с. 74]. 

Остання позиція є виправданою, якщо розглядати «забезпечення» як 

кінцевий результат, який повинен бути досягнутий. Такий погляд на природу 
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та роль «забезпечення» має право на існування, однак ми схиляємось до того, 

що категорія «забезпечення» містить лише умови, які включають елементи 

захисту, гарантії та охорону як складові більш широкого поняття. З цього 

випливає, що елементи захисту та охорони трудових прав державних 

службовців є складовими поняття «забезпечення» відповідних прав.  

В.М. Андріїв, досліджуючи проблему забезпечення трудових прав 

працівників, вдало та лаконічно дає визначення поняття «забезпечення 

трудових прав і свобод працівників» як створення умов для їх здійснення [19, 

с. 174]. Приведена дефініція поняття «забезпечення» повинна стати основою 

для відмежування досліджуваного терміна від інших категорій, оскільки є 

найбільш загальниою та широкою. Щодо створення умов для реалізації будь-

яких трудових прав, то в даному випадку йдеться не лише про конкретні дії 

держави в особі уповноважених органів, профспілок, інших суб’єктів, але і 

про створення належних правових інститутів, які дають реальну можливість 

реалізувати свої права працівнику, а у разі їх порушення – захистити та 

поновити відповідні порушені права. Очевидно, мова йде не лише про 

сукупність норм, але й про інституційну складову, яка становить фактично 

створені органи для поновлення та захисту порушених трудових прав. 

Йдеться про самозахист, захист трудових прав профспілковими 

організаціями, судовий захист, інші форми захисту. Як бачимо, правові 

інститути, покликані забезпечувати трудові права державних службовців, 

можуть виходити за рамки правового регулювання нормами трудового та 

адміністративного права.  

Що стосується конкретного забезпечення прав державних службовців, 

то такі інституції, про які згадується вище, характеризуються спеціальним 

правовим регулювання та особливими процедурними механізмами. Останні 

викристалізувалися із прийняттям нового Закону України «Про державну 

службу», який встановив значну кількість правових елементів 

забезпечувального характеру, що повинні стати гарантіями дотримання прав 

державних службовців як найманих працівників. Ці положення-гарантії 
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являють собою систему забезпечення трудових прав державних службовців 

як найманих працівників.  

М.М. Клемпарський зазначає, що правові норми трудового 

законодавства є невід’ємними елементами правового забезпечення державної 

служби, окрім того, саме завдяки його нормам, які входять у новий Закон 

України «Про державну службу», здійснюється гарантування забезпечення 

правового статусу державного службовця як суб’єкта трудового права [20,           

с. 90]. Варто підкреслити, що ця теза стосувалася ще старих редакцій 

законодавства, яке регулювало державну службу та особливості статусу 

державних службовців як суб’єктів трудового права, однак і станом на 

сьогодні із прийняттям нового вищезазначеного Закону ці положення не 

втратили свою актуальність. У цій позиції виявляється визначальна 

особливість забезпечення трудових прав державних службовців, яка нами 

вже побіжно згадана – основна роль правових норм у забезпечувальній 

функції права. При цьому спеціальні положення Закону України «Про 

державну службу», які встановлюють у порівнянні з КЗпП особливу 

спеціальну систему забезпечення трудових прав державних службовців, є 

саме тим основним актом, який з урахуванням ролі державних службовців та 

їх особливої трудової функції, яка полягає у виконання функцій держави, 

забезпечує необхідні гарантії здійснення такої діяльності та дотримання прав 

і законних інтересів цих осіб у сфері трудових правовідносин. 

Для правильного праворозуміння досліджуваного поняття також 

доцільно окреслити основну мету відповідної правової категорії. Хоча не усі 

вчені відносять мету загальних правових явищ до визначальних ознак, які 

дозволяють відмежувати одну категорію від інших суміжних, ми вважаємо, 

що у поодиноких випадках мета певної категорії відіграє не менш важливу 

роль, ніж будь-яка інша визначальна ознака. Так, І.В. Лагутіна метою 

функціонування юридичного механізму забезпечення особистих немайнових 

трудових прав як багатогранного, складного явища визначає створення 

найбільш сприятливих умов для реалізації концепції гідної праці [21, c. 25]. 
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Цю концепцію вчена обґрунтувала у відповідному дисертаційному 

дослідженні. Однак ключовим, на що хочемо звернути увагу, є мета 

«створення умов», яка універсальна щодо категорії «забезпечення» у 

залежності від того, що саме підлягатиме забезпеченню. Так, метою 

забезпечення трудових прав державних службовців буде створення найбільш 

сприятливих умов для реалізації відповідних прав, а також захисту та 

поновлення у разі їх порушення. Крім цього, одним з напрямів такого 

забезпечення, як вже зазначалося, буде усунення перепон для відповідної 

реалізації таких прав. Щодо цих перепон, останні можуть мати як 

протиправний характер та полягатимуть у прямому незаконному обмеженні 

та порушенні трудових прав державних службовців, так і цілком законний 

характер та полягатимуть у фактичному стані речей, який ускладнює 

реалізацію певного права.  

Враховуючи думки науковців та специфіку правового регулювання 

відповідної вузької сфери суспільних відносин, вважаємо за доцільне надати 

власне авторське визначення поняття «забезпечення трудових прав 

державних службовців». На нашу думку, розглядати відповідну категорію 

доцільніше крізь призму основних прийнятих у правовій науці поглядів на це 

поняття, оскільки досліджуваний термін характеризується змістовною та 

сутнісною полісемантичністю. 

Отже, категорію «забезпечення трудових прав державних 

службовців» розкриємо у наступних розуміннях: 

1) процес створення за допомогою правових норм та інших заходів 

найбільш сприятливих умов для полегшення реалізації суб’єктивних 

трудових прав державними службовцями з урахуванням особливостей 

даної категорії працівників, а також охорони цих прав, гарантування їх 

дотримання та захисту у разі порушення; 

2) встановлені у правових нормах засоби суто правового, 

організаційного, економічного, соціального чи іншого характеру, які 

створюють найбільш сприятливі умови для полегшення реалізації 
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суб’єктивних трудових прав державними службовцями, а також засоби 

охорони, захисту у разі порушення та гарантування цих прав; 

3) діяльність уповноважених державних органів, профспілкових 

організацій, самих державних службовців у різних формах щодо охорони 

суб’єктивних трудових прав цих осіб, захисту у разі порушення, а також 

створення найбільш сприятливих умов для реалізації цих прав, 

включаючи гарантування їх дотримання; 

4) фактичний результат діяльності або процесу правового 

регулювання та комплексу заходів, спрямованих на охорону та захист, 

гарантування дотримання, створення сприятливих умов для реалізації 

суб’єктивних трудових прав державних службовців, який характеризує 

стан речей у сфері дотримання цих прав. 

З огляду на багатозначність та обширність поняття «забезпечення 

трудових прав державних службовців», вважаємо необхідним розкрити його 

основну сутність, яка допоможе встановити лаконічне праворозуміння 

аналізованої категорії. Тлумачні словники містять такі значення цього слова: 

«Сутність – найголовніше, основне, істотне в кому-, чому-небудь; суть, 

зміст»; у філософії сутність розглядається як головне, визначальне в 

предметі, що зумовлене глибинними зв’язками й тенденціями розвитку і 

пізнається на рівні теоретичного мислення [22, c. 860]. Тому визначимо те 

основне, що складає зміст та суть досліджуваного поняття й може бути 

використано для характеристики праворозуміння відповідної категорії.  

Часто у юридичній літературі, коли йде мова про поняття 

«забезпечення трудових прав», використовують більш складні категоріальні 

конструкції, такі як, наприклад, «механізм забезпечення трудових прав». 

Використання такого категоріально-термінологічного підходу до визначення 

досліджуваного поняття не лише дозволяє проаналізувати забезпечення 

трудових прав державних службовців у динаміці, тобто дії у системі 

суспільних відносин з цього приводу, але й у повній мірі розкрити його суть.  
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Як зазначає В.М. Андріїв, юридичний механізм забезпечення трудових 

прав структурно складається з механізму реалізації, механізму охорони і 

механізму захисту цих прав [23, с. 174]. Отже, у такому разі «забезпечення» 

вважається категорією найбільш широкою, яка включає у себе усі інші 

елементи, що можуть сприяти чи гарантувати фактичну можливість 

здійснення своїх трудових прав особою, яка є державним службовцем. Однак 

не можемо повністю погодитись з тим, що поняття, яке нами вивчається, 

повністю включає наведені науковцем категорії. Так, очевидно, що захист 

прав є гарантією та засобом забезпечення трудових прав, це зумовлює повне 

включення цього поняття до складу досліджуваного нами. Це ж стосується й 

«охорони», яка як поняття включає захист та засоби спонукання до 

дотримання прав, які ще не були порушеними (механізм охорони трудових 

прав у вузькому розумінні та його співвідношення із механізмом захисту 

неодноразово розкривалися у доктрині). Однак, наприклад, реалізація 

трудових прав, виходячи із можливих форм, не завжди може стикатися із 

певними перепонами. Особа може самостійно у той чи інший спосіб 

реалізовувати свої трудові права, проте механізм такої реалізації не завжди 

передбачає використання механізмів забезпечення. Крім цього, не усі права 

потребують забезпечення взагалі, оскільки не порушують жодним чином 

інтересів роботодавця, що зумовлює особливості розмежування цих понять. 

З наведених міркувань можна встановити, що механізм забезпечення 

будь-чого, зокрема суб’єктивних трудових прав державних службовців, 

повинен бути задіяним там, де є потенційна загроза створенню юридичних чи 

фактичних перепон у реалізації чи наявності тих чи інших норм, зокрема з 

приводу трудових прав, або ж є наявним відповідне порушення. Крім цього, 

поняття «забезпечення прав» та «реалізація прав» мають відношення 

часткового співпадіння, натомість категорії «охорона й захист прав», з 

одного боку, та «забезпечення відповідних прав», з іншого боку, 

співвідносяться як частина та ціле. 
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Подібне за змістом визначення надавала І.В. Лагутіна, визначаючи 

«юридичний механізм забезпечення особистих немайнових трудових прав 

працівників» як систему передумов, засобів та умов, за допомогою яких 

здійснюються визнання, реалізація зазначених прав, їх гарантування, захист 

уповноваженими органами, працівниками (їх представниками) [21, c. 5]. На 

перший погляд, таке розуміння механізму захисту повністю співпадає із 

попередньо наведеним, за винятком різниці у формулюванні одного змісту, 

однак це не зовсім так. Наведена вище позиція визначала механізм захисту, 

реалізації та охорони як складові аналізованого поняття, до чого нами 

частково були висловлені певні зауваження. Натомість у даному випадку 

механізм забезпечення не визначається як збірне поняття для усіх інших, а 

передбачає створення умов, передумов та засобів для реалізації інших 

механізмів – захисту, гарантування, реалізації та визнання. Таке 

співвідношення механізму цих понять, на нашу думку, є більш вдалим, 

оскільки усуває необґрунтоване їх ототожнення, які з етимологічної точки 

зору та крізь призму правової науки доцільно повністю чи частково 

розмежовувати. 

Розкриваючи сутність забезпечення захисту трудових прав державних 

службовців, можна навести позицію М.І. Іншина, який стверджував 

наступне. Правовий захист державного службовця визначено як систему 

правових гарантій їх правового статусу, закріплену в законодавчих та 

підзаконних актах, а також діяльність уповноважених органів (посадових 

осіб) щодо їх реалізації, спрямовану на забезпечення недоторканності 

державного службовця, можливості здійснення його прав, виконання 

обов’язків і ліквідації наслідків їх порушень шляхом застосування правового 

примусу [23, с. 30]. Кожний із відповідних елементів правового статусу 

державного службовця, який визначений науковцем, можна вважати 

елементом механізму правового забезпечення. Звужуючи цю характеристику 

до статусу державного службовця як суб’єкта трудових правовідносин, 

можна встановити, що зазначений статус державного службовця, який 



32 

 

полягає у тому, що така особа є не лише уповноваженою особою на 

виконання функцій держави, але й найманим працівником, підлягає 

забезпеченню за допомогою сукупності засобів охорони, захисту та 

гарантування трудових прав осіб-службовців.  

Завершуючи розкриття сутності досліджуваної категорії, повернемось 

до позицій І.В. Лагутіної, яка за результатами власного аналізу зазначала, що 

сутнісним і системоутворюючим елементом юридичного механізму 

забезпечення особистих немайнових трудових прав є поведінка носіїв прав 

[21, с. 12]. У даному випадку механізм відповідного забезпечення як 

динамічна категорія бере фактичну конкретизовану основу із дій суб’єкта 

трудових прав, в нашому випадку – державного службовця. Відповідно, його 

дії щодо реалізації, захисту за допомогою різних способів, вимоги щодо 

створення належних умов для гарантування дотримання суб’єктивних 

трудових прав будуть у кожному конкретному випадку визначати структуру 

та зміст механізму забезпечення цих трудових прав. Однак сама потенційна 

абстрактна модель механізму правового забезпечення, включаючи відповідні 

елементи, є встановленою у положеннях законодавства, що дозволяє 

державному службовцю як носію трудових прав обрати варіанти 

забезпечення своїх прав. 

Враховуючи усе наведене, можемо стверджувати, що за своєю 

суттю забезпечення трудових прав державних службовців є нормами та 

процесом їх реалізації відповідними суб’єктами, які спрямовані на те, 

щоб державний службовець мав фактичну змогу без різного роду 

перепон реалізувати свої суб’єктивні трудові права, а також захистити їх 

у разі порушення.  

З метою досягнення повноти теоретичної частини розробки доцільно 

дослідити основні ознаки забезпечення трудових прав державних 

службовців. Це обумовлюватиме можливість відзрізняти відповідну 

категорію від інших, а також становитиме теоретичний орієнтир для 

подальших досліджень.  
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В.М. Андріїв до основних ознак юридичного механізму забезпечення 

трудових прав працівників відносив такі: по-перше, те, що він є складовою 

частиною механізму правового регулювання; по-друге, будучи категорією 

широкою за обсягом, збирає воєдино всі явища правової дійсності, які мають 

до цього процесу пряме чи безпосереднє відношення; по-третє, є системою 

правових засобів, які перебувають між собою в тісній взаємодії [19, с. 174]. 

Усі ознаки виділені коректно з дотриманням певної структури. По-перше, це 

місце у системі правових категорій, по-друге, це склад поняття, по-третє, 

структурні зв’язки між елементами поняття. Проте окреслений перелік ознак 

не розкриває у повній мірі особливостей відповідної категорії, а отже, його 

доцільно було б доповнити тими ознаками, які роблять вказану категорію 

унікальною та дозволяють здійснювати подальше виявлення елементів 

останньої і відмежувати від інших понять. На ці обставини звернемо увагу, 

виділяючи власний перелік відповідних ознак. 

Як вже зазначалося, найбільш наближеною категорією до поняття 

«забезпечення» є поняття «гарантії», яке складає основу першого. 

Т.М. Заворотченко наводить такі ознаки юридичних гарантій: нормативність, 

системність, комплексність, постійний характер, юридична надійність, 

реальність [16, c. 7]. Отже, узагальнено заходам забезпечення також будуть 

притаманні такі ознаки та детерміновані ними характерні риси.  

О.А. Ситницька ознаки юридичних гарантій поділяє на загальні та 

специфічні. До загальних ознак юридичних гарантій відносить 

нормативність, системність, комплексність, постійний характер, юридичну 

надійність, реальність, загальність. Специфічні ознаки юридичних гарантій 

зумовлені, на думку науковця, сферою правового регулювання. Так, у 

трудовому праві до специфічних ознак науковець відносить наступні ознаки: 

окремі юридичні гарантії мають обмежену сферу дії, тобто поширюються 

лише на певну категорію осіб; юридичні гарантії, закріплені в трудовому 

законодавстві, характеризуються поетапністю дії: одні гарантії починають 

діяти до виникнення трудових правовідносин, інші – лише після їх 
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виникнення; окремі юридичні гарантії вступають у дію за певних обставин; 

юридичні гарантії, закріплені в трудовому законодавстві, можуть припиняти 

свою дію (чинність) з різних підстав, у тому числі незалежно від волі особи 

чи у результаті певних дій; юридичні гарантії, закріплені в трудовому 

законодавстві, об’єднує й така загальна ознака як функціональне 

призначення конкретної норми, її спеціалізація – забезпечення працівникам 

реалізації та захисту їхніх трудових прав [24, c. 12]. За аналогією можемо 

зазначити, що досліджуваному нами забезпеченню трудових прав державних 

службовців також притаманні загальні ознаки та відповідні спеціальні 

ознаки, що зумовлені специфікою відповідного правового регулювання, 

включаючи як предмет регулювання, так і конкретний нормативний зміст 

положень, які становлять систему забезпечення трудових прав.  

 Зважаючи на наведене та враховуючи специфічність предмета 

правового регулювання, виділимо такі основні ознаки забезпечення трудових 

прав державних службовців:  1) спеціальне правове регулювання 

інституційним Законом України «Про державну службу»;  2) спрямованість 

на досягнення мети, яка полягає у підвищенні мотивації та продуктивності 

праці державних службовців; 3) одним із основних напрямів забезпечення 

трудових прав є належне матеріальне та соціальне забезпечення; 

4) стабільність трудових правовідносин між державним службовцем та його 

роботодавцем; 5) сукупність спеціальних процедур у сфері трудових 

правовідносин, які гарантують дотримання суб’єктивних трудових прав 

державних службовців, спеціальна процедура та правове регулювання 

системи охорони та захисту відповідних прав.  

Наявність системи забезпечення трудових прав державних службовців 

є надзвичайно важливим в умовах євроінтеграції. М.М. Клемпарський робить 

акцент на соціальних та матеріальних гарантіях як основі статусу державного 

службовця та одному з важливих засобів забезпечення трудових прав цієї 

категорії працівників. Відповідне забезпечення у поєднанні з іншими 

неекономічними заходами, на думку вченого, зрештою можуть стати 
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фундаментом для побудови в Україні дієвої, ефективної, відповідної 

сучасним реаліям життєдіяльності, розвитку суспільства та інтеграційним 

процесам системи державної служби, яка буде здатна на високому рівні 

виконувати покладені на неї важливі державні функції [20, c. 89]. З цього 

приводу можна погодитись з науковцем, що у системі забезпечення трудових 

прав державних службовців засоби економічного та соціального характеру 

відіграють неабияку роль. Останні забезпечують право громадянина на гідну 

працю та належну винагороду. Проте не варто забувати, що це не єдиний 

засіб відповідного забезпечення. Крім цього, сама по собі матеріальна 

складова забезпечення трудових прав найманих працівників, на нашу думку, 

не буде ефективною.  

І.П. Лаврінчук, досліджуючи забезпечення трудових прав за 

європейськими стандартами, відзначає високу активність профспілок у 

Європі, залучених до вирішення юридичних конфліктів. Використання 

європейського досвіду дозволить виробити раціональні підходи до перегляду 

правозастосовного механізму й в Україні. Наостанок науковець наголошує на 

важливості забезпечення в нашій державі міжнародних стандартів у сфері 

забезпечення трудових прав найманих працівників. Цьому, на думку вченого, 

має сприяти співробітництво держав в усіх міжнародних заходах, пов’язаних 

із захистом прав та основних свобод людини, у розробці та прийнятті 

відповідних міжнародних договорів та інших документів, а також у їх 

належному виконанні [25, c. 117]. Варто відзначити, що існує безліч шляхів 

запозичення зарубіжного досвіду та міжнародних стандартів у сфері 

забезпечення трудових прав найманих працівників, зокрема державних 

службовців. Усе це зумовлює необхідність більш детального дослідження 

національного законодавства та зарубіжного досвіду в наведеній сфері, чому 

комплексно приділимо увагу згодом. 

Автори науково-практичного коментаря до нового законодавства про 

державну службу зазначають, що пріоритетними напрямами адаптації 

інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу є: 
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вдосконалення правових засад функціонування державної служби; 

реформування системи оплати праці державних службовців; встановлення 

порядку надання державних послуг та вдосконалення нормативного 

регулювання вимог професійної етики державних службовців; вдосконалення 

та підвищення ефективності управління державною службою; 

професіоналізація державної служби [26, c. 103]. Вищенаведені пріоритетні 

напрями або ж по суті є елементами забезпечення трудових прав державних 

службовців, або напряму залежать від такої забезпечувальної системи, яка 

встановлюється у положеннях законодавства. З прийняттям нового Закону 

України «Про державну службу» здійснено значний крок у напрямку більш 

ефективного правового регулювання забезпечення трудових прав державних 

службовців, зокрема з урахуванням європейських стандартів та кращих 

практик зарубіжного досвіду. Однак на даний момент ще залишається 

нереалізованою значна кількість заходів, які можуть оптимізувати відповідне 

законодавство. 

Підводячи підсумки, можна підтвердити, що система забезпечення 

трудових прав державних службовців та її якість є надзвичайно важливою в 

умовах європейської інтеграції, оскільки вона виступає запорукою та засобом 

покращення роботи усієї публічної адміністрації загалом.  

За результатами дослідження можна підкреслити, що трудові права 

державних службовців містять широкий спектр суб’єктивних прав, для 

реалізації яких необхідно створити сприятливі умови. Такі умови 

формуються системою правових засобів забезпечення трудових прав 

державних службовців, яка з урахуванням змін до законодавства має 

притаманні характерні ознаки. Як комплексна категорія така система 

включає у себе сукупність заходів та засобів гарантування, охорони та 

захисту трудових прав у сфері державної служби. Елементи цієї сукупності є 

взаємопов’язаними і в динаміці творять механізм забезпечення трудових 

прав державних службовців.  
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Важливість належного забезпечення досліджуваних прав в умовах 

євроінтеграційних процесів зумовлює необхідність здійснювати подальші 

більш практично-прикладні дослідження сучасного стану правового 

регулювання забезпечення трудових прав державних службовців за 

законодавством України та міжнародним законодавством. Для наступних 

наукових розробок результати даного дослідження стануть теоретичною 

основою. 

 

1.2 Особливості сучасного стану правового регулювання забезпечення 

трудових прав державних службовців в умовах євроінтеграції 

 

Реформування державної служби в Україні, необхідність гармонізації 

вітчизняного законодавства з нормативно-правовою базою Європейського 

Союзу та потреба в оновленні національного трудового законодавства 

зумовлюють актуальність перегляду правового регулювання забезпечення 

трудових прав державних службовців у нашій державі. На сьогодні дана 

сфера суспільних відносин впорядкована нормативними приписами 

достатньо повно, проте доцільно дослідити питання можливості повноцінної 

реалізації відповідними суб’єктами своїх трудових прав. 

Порушена тематика є надзвичайно важливою, оскільки в нашій 

державні наявні значні проблеми у правовому регулюванні трудових 

відносин державних службовців, зокрема: значна кількість декларативних 

правових норм, їх невідповідність соціально-економічним реаліям, 

політичний вплив на досліджувані відносини, відсутність належного та 

ефективного контролю за дотриманням трудових прав тощо. За таких умов 

існує потреба у приведенні національного трудового законодавства щодо 

регламентації забезпечення трудових права державних службовців до більш 

високого ступеня, за якого можливо досягти достатнього рівня правової 

захищеності відповідних суб’єктів. 
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Необхідність вивчення зазначених питань викликана тим, що у них 

виражається практична можливість дотримання трудових прав таких 

учасників трудових правовідносин як державні службовці. З’ясування 

особливостей  сучасного стану правового регулювання забезпечення 

трудових прав державних службовців дозволяє визначити невирішені та 

проблемні моменти, які ускладнюють або унеможливлюють реалізацію 

відповідними суб’єктами своїх трудових прав, що має значення для 

встановлення напрямів удосконалення національного трудового 

законодавства у відповідній сфері. 

Досліджувана проблематика у тій або інші мірі висвітлювалася у 

доктринальних працях значної кількості вчених-правників, серед яких: А.Г. 

Бірюкова [27], М.Д. Бойко [28], Н.Б. Болотіна [29], С.М. Волошина [30], Л.П. 

Грузінова [31], Ю.П. Дмитренко [32], М.І. Іншин [33], О.Л. Кучма [34], К.Ю. 

Мельник [35], П.Д. Пилипенко [36], В.І. Прокопенко [37], В.В. Сергієнко 

[38], В.Е. Теліпко [39], В.І. Щербина [40], О.М. Ярошенко [41] та інші. 

На сьогодні в науковій юридичній літературі з проблематики трудового 

права України відсутні ґрунтовні та комплексні доктринальні праці з питань 

правового регулювання забезпечення трудових прав державних службовців, 

що зумовлює доцільність теоретичних пошуків у даній сфері. Як правило, 

переважна більшість науковців вивчають окремі аспекти трудових прав 

відповідних учасників трудових правовідносин, однак не зачіпають 

особливостей їх забезпечення, що є суттєвим недоліком. Це пояснюється 

тим, що трудові права, які передбачені національним трудовим 

законодавством України, без належного механізму їх дотримання 

залишаються звичайною декларацією, яка не реалізується у практичній 

діяльності, тому варто дослідити наявну нормативну правову базу і 

встановити особливості забезпечення трудових прав державних службовців. 

Аналіз національного трудового законодавства та доктринальних 

джерел з проблематики трудового права дозволяє визначити такі особливості 
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сучасного стану правового регулювання забезпечення трудових прав 

державних службовців в умовах євроінтеграції : 

1) ґрунтуються на конституційно-правових нормах щодо реалізації 

державними службовцями права на працю. 

Конституція України є Основним Законом нашої держави, який, серед 

іншого, визначає на найвищому рівні нормативно-правового регулювання 

права громадян. До них належить і право на працю, яке відповідно до ст. 43 

Конституції України являє собою право кожного на працю, що включає 

можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку 

вільно погоджується. Держава створює умови для повного здійснення 

громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та 

роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно-технічного 

навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних 

потреб. Використання примусової праці забороняється. Не вважається 

примусовою працею військова або альтернативна (невійськова) служба, а 

також робота чи служба, яка виконується особою за вироком чи іншим 

рішенням суду або відповідно до законів про воєнний і про надзвичайний 

стан. Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на 

заробітну плату, не нижчу від визначеної законом. Використання праці жінок 

і неповнолітніх на небезпечних для їхнього здоров’я роботах забороняється. 

Громадянам гарантується захист від незаконного звільнення. Право на 

своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом [42]. З даної 

конституційно-правової норми можна зробити такі висновки: а) право на 

працю є конституційним правом особи; б) держава гарантує безпечні та 

нешкідливі умови праці; в) гарантується мінімальний рівень оплати раці; г) 

створюється можливість для вільного обрання роботи кожною людиною. 

Вищезазначені положення – правові приписи прямої дії, однак  вони мають 

переважно загальний характер, оскільки відсилають до інших нормативно-

правових актів, зокрема законів. 



40 

 

З урахуванням предмета даного доктринального дослідження 

необхідно звернути увагу на положення ст. 38 Конституції України, де 

визначено, що громадяни мають право брати участь в управлінні державними 

справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і 

бути обраними до органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування. Громадяни користуються рівним правом доступу до 

державної служби, а також до служби в органах місцевого самоврядування 

[42]. Таким чином, право на державну службу, тобто на можливість 

працювати на державні службі та отримати статус державного службовця з 

наданням відповідного обсягу трудових прав, є конституційним правом 

громадян України.  

У науковій літературі вказується, що рівний доступ до державної 

служби покликаний забезпечити нормальну змінюваність і поновлення 

чиновництва. Незважаючи на те, що право на рівний доступ до публічних 

функцій і посад було сформульовано вже у межах буржуазного 

конституціоналізму ХVІІІ ст., в Україні воно є конституційним 

нововведенням. Поява цього демократичного права в Конституції України 

обумовлена прагненням запобігти бюрократичним тенденціям у державному 

апараті [43, с. 291]. Отже, встановлення на конституційно-правовому рівні 

права на доступ до державної служби для усіх громадян України, які 

відповідають необхідним вимогам, є важливим засобом забезпечення 

реалізації права відповідних суб’єктів на працю, що дозволяє уникнути будь-

якої дискримінації та зловживань у цій сфері. 

Зазначені правовідносини, окрім Конституції України [42], 

регулюються Законом України «Про державну службу» від 12 грудня 2015 

року, який визначає принципи, правові та організаційні засади забезпечення 

публічної, професійної, політично неупередженої, ефективної, орієнтованої 

на громадян державної служби, яка функціонує в інтересах держави і 

суспільства, а також порядок реалізації громадянами України права рівного 

доступу до державної служби, що базується на їхніх особистих якостях та 
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досягненнях. Згідно із ст. 1 Закону України «Про державну службу» 

державна служба – це публічна, професійна, політично неупереджена 

діяльність із практичного виконання завдань і функцій держави, зокрема 

щодо: а) аналізу державної політики на загальнодержавному, галузевому і 

регіональному рівнях та підготовки пропозицій стосовно її формування, у 

тому числі розроблення та проведення експертизи проектів програм, 

концепцій, стратегій, проектів законів та інших нормативно-правових актів, 

проектів міжнародних договорів; б) забезпечення реалізації державної 

політики, виконання загальнодержавних, галузевих і регіональних програм, 

виконання законів та інших нормативно-правових актів; в) забезпечення 

надання доступних і якісних адміністративних послуг; г) здійснення 

державного нагляду та контролю за дотриманням законодавства; ґ) 

управління державними фінансовими ресурсами, майном та контролю за їх 

використанням; д) управління персоналом державних органів; е) реалізації 

інших повноважень державного органу, визначених законодавством. 

Державний службовець – це громадянин України, який займає посаду 

державної служби в органі державної влади, іншому державному органі, його 

апараті (секретаріаті), одержує заробітну плату за рахунок коштів 

Державного бюджету та здійснює встановлені для цієї посади повноваження, 

безпосередньо пов’язані з виконанням завдань і функцій такого державного 

органу, а також дотримується принципів державної служби [1]. З наведеного 

вбачається, що національне законодавство України характеризує державного 

службовця як працівника, який отримує заробітну плату за кошти 

Державного бюджету України, займає посаду у відповідному органі 

державної влади та виконує надані законодавством повноваження у сфері 

державного управління.   

На конституційно-правовому рівні передбачено дотримання й інших 

трудових прав державних службовців. Так, відповідно до ст. 45 Конституції 

України кожен, хто працює, має право на відпочинок. Це право 

забезпечується наданням днів щотижневого відпочинку, а також оплачуваної 
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щорічної відпустки, встановленням скороченого робочого дня щодо окремих 

професій і виробництв, скороченої тривалості роботи у нічний час. 

Максимальна тривалість робочого часу, мінімальна тривалість відпочинку та 

оплачуваної щорічної відпустки, вихідні та святкові дні, а також інші умови 

здійснення цього права визначаються законом [42]. Таким чином, на 

найвищому рівні нормативно-правового регулювання передбачено 

забезпечення дотримання права державних службовців на відпочинок 

шляхом вказівки на різні його види (щоденний, щотижневий, річний тощо). 

Крім того, Конституція України встановлює бланкетну норму щодо 

необхідності законодавчого закріплення гранично мінімальних розмірів 

відпустки, часу відпочинку, робочого часу та інших умов праці, що також є 

важливим засобом забезпечення дотримання трудових прав даної категорії 

учасників трудових відносин; 

2) окрема процедура захисту права на працю державних службовців в 

Україні. 

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про державну службу» у разі 

порушення наданих Законом України «Про державну службу» прав або 

виникнення перешкод у реалізації таких прав державний службовець у 

місячний строк з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про це, 

може подати керівнику державної служби скаргу із зазначенням фактів 

порушення його прав або перешкод у їх реалізації. У скарзі державний 

службовець може вимагати від керівника державної служби утворення 

комісії для перевірки викладених у ній фактів. Керівник державної служби на 

вимогу державного службовця для перевірки викладених у скарзі фактів 

утворює комісію у складі не менше трьох осіб. До складу комісії 

включаються в однаковій кількості: а) представники керівника державної 

служби, визначені ним із числа державних службовців цього державного 

органу; б) представники державного службовця, визначені ним із числа 

державних службовців цього державного органу; в) представники виборного 

органу первинної профспілкової організації з числа державних службовців, 
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делеговані рішенням цього органу, а в разі відсутності профспілкової 

організації – представники державних службовців, обрані на загальних 

зборах (конференції) державних службовців державного органу. Керівник 

державної служби зобов’язаний не пізніше 20 календарних днів з дня 

отримання скарги надати державному службовцю обґрунтовану письмову 

відповідь (рішення). У разі утворення комісії письмова відповідь (рішення) 

керівника державної служби має ґрунтуватися на висновку комісії. Якщо 

державний службовець не отримав у встановлений строк обґрунтованої 

відповіді на скаргу або незгоден з відповіддю керівника державної служби,  

він може звернутися із відповідною скаргою до центрального органу 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику 

у сфері державної служби. За результатами розгляду скарги центральний 

орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

політику у сфері державної служби, надає державному службовцю 

вмотивовану відповідь не пізніше 20 календарних днів з дня надходження 

скарги та в разі встановлення факту порушення прав державного службовця 

направляє відповідному державному органу обов’язкову для виконання 

вимогу про усунення відповідних порушень. Якщо права державного 

службовця, встановлені Законом України «Про державну службу», порушені 

керівником державної служби чи державним службовцем вищого органу або 

якщо ці особи створили перешкоди в реалізації прав державного службовця, 

він може подати скаргу із зазначенням фактів порушення його прав або 

перешкод у їх реалізації безпосередньо до центрального органу виконавчої 

влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері 

державної служби. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, за 

фактом подання скарги ініціює та проводить службове розслідування 

в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою перевірки 

фактів, викладених у скарзі. У разі виявлення порушень прав державного 

службовця або створення перешкод у їх реалізації, винні у порушенні 
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посадові особи повинні бути притягнуті до відповідальності, встановленої 

законом. Порушені права державного службовця підлягають безумовному 

поновленню, а перешкоди в реалізації цих прав – усуненню. Заявник має 

право оскаржити рішення, дії чи бездіяльність державних органів та їх 

посадових осіб, що перешкоджають реалізації прав, наданих йому Законом 

України «Про державну службу», до суду [1]. Отже, національне 

законодавство України забезпечує дієвий механізм захисту трудових прав 

державних службовців від будь-яких порушень шляхом застосування 

адміністративних процедур, а також гарантує право на судовий захист. 

Позитивним аспектом є те, що усі порушення трудових прав державних 

службовців повинні розглядатися комісією, яка формується на 

демократичних засадах і складається з представників професійної спілки та 

державних службовців – працівників відповідного органу державної влади, 

які призначаються як керівником такого суб’єкта владних повноважень, так і 

особою, яка вважає, що її трудові права порушено. 

Крім того, важливим етапом у забезпеченні захисту трудових прав 

державних службовців є можливість проведення службового розслідування 

за фактом порушення трудових прав. Нормативна регламентація його 

проведення здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Порядку проведення службового розслідування 

Національним агентством з питань державної служби або його 

територіальними органами стосовно керівника державної служби в 

державному органі чи державного службовця вищого органу» від 24 червня 

2016 року № 393  [44]. У юридичній науці зазначається, що за своєю 

юридичною природою службове розслідування є адміністративно-

процесуальною діяльністю, оскільки здійснюється виконавчо-розпорядчими 

органами для вирішення індивідуально-конкретних справ на підставі 

адміністративно-правових норм. Звідси можна стверджувати, що діяльність у 

справі службового розслідування виражається через певну адміністративну 

процедуру – службове розслідування [45, с. 9]. Отже, службове 
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розслідування є позасудовим способом відновлення порушених прав 

державних службовців, під час якого встановлюються фактичні обставини, 

виявляються винні та потерпілі особи тощо. 

Дискусійним є питання віднесення до завдань службового 

розслідування встановлення винних у вчиненні правопорушень, зокрема 

дисциплінарних та майнових. На думку В.В. Гуріна, під час службового 

розслідування винних у вчиненні відповідних правопорушень установлювати 

не можна, оскільки це суперечить принципу презумпції невинуватості. 

Питання про винність або невинність конкретної особи в учиненні 

дисциплінарного або майнового правопорушення має право вирішувати 

орган чи посадова особа, до компетенції яких належить розгляд тих чи інших 

справ і застосування відповідних санкцій. Тобто це залежить від того, до 

якого виду належить учинене правопорушення: якщо це злочин – справу 

вирішує суд; якщо адміністративний проступок – орган чи посадова особа, 

визначені законодавством про адміністративні правопорушення; якщо 

дисциплінарний проступок – особа, якій таке право надано дисциплінарним 

статутом. У зв’язку з цим можна дійти висновку, що у службовому 

розслідуванні обставини правопорушення з’ясовуються лише попередньо, 

встановлюються особи не винні, а причетні до його вчинення [46, с. 227]. 

Варто також наголосити на тому, що залежно від конкретних обставин 

службове розслідування може мати й іншу мету, зокрема визначення 

ефективності тих чи інших заходів, зняття з державного службовця 

звинувачень чи підозри у вчиненні майнового або дисциплінарного 

правопорушення; 

3) закріплення на законодавчому рівні системи оплати праці 

державних службовців. 

У науковій літературі відзначається, що рівень оплати праці в Україні 

істотно відстає від загальносвітових норм. Заробітна плата не повною мірою 

виконує свої функції – розподільчу, відтворення робочої сили, стимулювання 

праці. Нині вона фактично перетворилася на один із варіантів соціальної 
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допомоги, який мало залежить від результатів праці. Особливо гострою ця 

проблема є для такого сегмента ринку праці як державна служба, де майже 

відсутній зв’язок рівня оплати праці з її результатами [47, с. 127-128]. З 

даного приводу слід наголосити на тому, що великі надії було покладено на 

новий Закон України «Про державну службу» від 12 грудня 2015 року [1], 

оскільки у Пояснювальній записці до проекту відповідного законодавчого 

акта вказувалося, що однією з причин необхідності його прийняття є 

створення умов прозорої діяльності державних органів та гідної оплати праці 

державних службовців на основі обґрунтованої моделі з мінімальним 

впливом суб’єктивізму та проходження служби виключно на основі 

особистих якостей та досягнень (заслуг) [48]. Оновлене законодавство 

повинно було кардинальним чином змінити систему оплати праці державних 

службовців в Україні з метою підвищення як авторитету державної служби 

загалом, так і створення умов для забезпечення достатнього рівня життя 

державних службовців. 

Наразі в Україні існує дві паралельні системи оплати праці працівників 

бюджетної сфери: а) одна заснована на дії Єдиної тарифної сітки, б) інша 

урегульована спеціальними нормативно-правовими актами, які відносяться 

до спеціального законодавства, що регулює оплату праці окремих категорій 

працівників (державні службовці, судді, працівники правоохоронних органів, 

прокурорські працівники тощо) [49, с. 73-75]. Оплата праці державних 

службовців у нашій країні здійснюється відповідно до приписів Закону 

України «Про державну службу» від 12 грудня 2015 року [1], тобто згідно з 

спеціальним нормативно-правовим актом, що в цілому є виправданим, 

оскільки винагорода за працю даної категорії учасників трудових 

правовідносин має власну специфіку і потребує відповідної нормативної 

регламентації. 

Основними функціями та завданням оплати праці державних 

службовців в Україні є: а) мотивація працівників до виконання посадових 

обов’язків із максимальним використанням їх здібностей і вмінь; б) 
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забезпечення внутрішньої (всередині системи державної служби) та 

зовнішньої (у контексті оплати праці в державі) рівності; в) добір 

кваліфікованих кадрів і забезпечення прийнятного рівня їх плинності; г) 

утримання кваліфікованих кадрів; ґ) відповідність до вимог чинного 

законодавства тощо [47, с. 128]. Відповідно до ст. 50 Закону України «Про 

державну службу» держава забезпечує достатній рівень оплати праці 

державних службовців для професійного виконання посадових обов’язків, 

заохочує їх до результативної, ефективної, доброчесної та ініціативної 

роботи [1]. Слід відзначити, що, незважаючи на позитивні новації, які були 

внесені Законом України «Про державну службу» від 12 грудня 2015 року [1] 

у сферу регулювання оплати праці державних службовців, повною мірою 

виконати покладені завдання не вдалося, адже рівень заробітної плати у 

приватному секторі все ж таки істотно перевищує показники державної 

служби України. 

Відповідно до ст. 50 Закону України «Про державну службу» заробітна 

плата державного службовця складається з:  

а) посадового окладу;  

б) надбавки за вислугу років;  

в) надбавки за ранг державного службовця;  

г) виплати за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням 

обов’язків тимчасово відсутнього державного службовця у розмірі 50 

відсотків посадового окладу тимчасово відсутнього державного службовця;  

ґ) виплати за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням 

обов’язків за вакантною посадою державної служби за рахунок економії 

фонду посадового окладу за відповідною посадою;  

д) премії (у разі встановлення). За результатами роботи та щорічного 

оцінювання службової діяльності державним службовцям можуть 

встановлюватися премії. До премій державного службовця належать:  

– премія за результатами щорічного оцінювання службової діяльності;  
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– місячна або квартальна премія відповідно до особистого внеску 

державного службовця в загальний результат роботи державного органу [1]. 

Законодавство України встановлює складну систему оплати праці державних 

службовців, яка включає в себе численні доплати та премії, які істотним 

чином впливають на розмір грошової винагороди відповідної категорії 

учасників трудових правовідносин. Такий підхід дозволяє диференційовано 

підійти до оплати праці державних службовців, тобто враховувати досвід 

роботи особи, особисті заслуги, посаду, виконання додаткової роботи тощо. 

У зв’язку з цим законодавець розподілив усі посади державних 

службовців на 9 груп. Так, відповідно до ст. 51 Закону України «Про 

державну службу» посади державної служби з метою встановлення розмірів 

посадових окладів поділяються на такі групи оплати праці:  

(1) посади керівників державних органів і прирівняні до них посади;  

(2) посади перших заступників керівників державних органів і 

прирівняні до них посади;  

(3) посади заступників керівників державних органів і прирівняні до 

них посади;  

(4) посади керівників самостійних структурних підрозділів державних 

органів і прирівняні до них посади;  

(5) посади заступників керівників самостійних структурних підрозділів 

державних органів і прирівняні до них посади;  

(6) посади керівників підрозділів у складі самостійних структурних 

підрозділів державних органів, їх заступників і прирівняні до них посади;  

(7) посади головних спеціалістів державних органів і прирівняні до них 

посади;  

(8) посади провідних спеціалістів державних органів і прирівняні до 

них посади;  

(9) посади спеціалістів державних органів і прирівняні до них посади. 

Прирівняння посад державної служби проводиться Кабінетом Міністрів 

України під час затвердження схеми посадових окладів на посадах державної 
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служби за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері трудових відносин, 

погодженим із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері державної служби [1]. 

Така диференціація дозволяє здійснити розподіл оплати праці державних 

службовців за ієрархічним принципом, тобто беручи до уваги рівень органу 

державної влади, посаду того або іншого державного службовця в структурі 

такого суб’єкта владних повноважень. 

Схема посадових окладів на посадах державної служби визначається 

щороку Кабінетом Міністрів України під час підготовки проекту Закону про 

Державний бюджет України на наступний рік з урахуванням юрисдикції 

державних органів, а також виходячи з того, що мінімальний розмір 

посадового окладу групи 1 у державних органах, юрисдикція яких 

поширюється на всю територію України, становить не більше семи 

мінімальних розмірів посадового окладу групи 9 у державних органах, 

юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст 

обласного значення [1]. Так, у 2016 році відповідні питання 

регламентувалися постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання 

оплати праці державних службовців у 2016 році» від 06 квітня 2016 року             

№ 292, якою затверджено: а) схему посадових окладів на посадах державної 

служби за групами оплати праці з урахуванням юрисдикції державних 

органів; б) розмір надбавок до посадових окладів за ранги державних 

службовців; в) перелік посад державної служби, що прирівнюються до 

відповідних груп оплати праці [50]. Мінімальний розмір посадового окладу 

групи 9 у державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію 

одного або кількох районів, міст обласного значення, не може бути менше 

двох розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом [1]. 

Держава забезпечує мінімальний рівень оплати праці державного службовця, 

а саме посадовий оклад групи 9, яка не може бути менше двох мінімальних 
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заробітних плат, визначених законодавством України, тобто 6400,00 гривень, 

станом на 01 січня 2017 року. 

З метою встановлення розмірів посадових окладів державні органи 

поділяються за юрисдикцією, яка поширюється: а) на всю територію 

України; б) на територію однієї або кількох областей, міста Києва або 

Севастополя; в) на територію одного або кількох районів, міст обласного 

значення. Джерелом формування фонду оплати праці державних службовців 

є Державний бюджет України. Фонд оплати праці державних службовців 

формується за рахунок коштів Державного бюджету, а також коштів, які 

надходять до Державного бюджету в рамках програм допомоги 

Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, 

донорських установ. Порядок використання таких коштів, які надходять до 

Державного бюджету, затверджується Кабінетом Міністрів України. 

Скорочення бюджетних асигнувань не може бути підставою для зменшення 

посадових окладів та надбавок до них [1]. Таким чином, новацією оплати 

праці державних службовців у відповідності до приписів Закону України 

«Про державну службу» [1] є те, що винагорода відповідних учасників 

трудових правовідносин забезпечується не лише за рахунок власне коштів 

Державного бюджету України, а й коштів, які отримані у порядку 

міжнародної допомоги. Застосування такого механізму обумовлено тим, що 

необхідно залучати до сфери державного управління висококваліфіковані 

кадри, які повинні отримати гідну грошову винагороду.  

З приводу інших складових оплати праці державних службовців, то 

законодавство забезпечує такі їх рівні: а) надбавка за вислугу років на 

державній службі встановлюється на рівні 3 відсотків посадового окладу 

державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, 

але не більше 50 відсотків посадового окладу; б) надбавка за ранг державного 

службовця визначається Кабінетом Міністрів України під час затвердження 

схеми посадових окладів на посадах державної служби [50]; в) виплата за 

додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово 
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відсутнього державного службовця встановлюється керівником державної 

служби державному службовцю за поданням його безпосереднього керівника 

у розмірі 50 відсотків посадового окладу тимчасово відсутнього державного 

службовця; г) виплата за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням 

обов’язків за вакантною посадою державної служби встановлюється 

керівником державної служби за поданням безпосереднього керівника 

державним службовцям, між якими здійснено розподіл обов’язків за 

вакантною посадою, пропорційно додатковому навантаженню за рахунок 

економії фонду посадового окладу за відповідною посадою; ґ) премії 

виплачуються в межах фонду преміювання залежно від особистого внеску 

державного службовця в загальний результат роботи державного органу. 

Встановлення премій державним службовцям здійснюється керівником 

державної служби відповідно до затвердженого ним Положення про 

преміювання у відповідному державному органі, погодженого з виборним 

органом первинної профспілкової організації (за наявності). Фонд 

преміювання державного органу встановлюється у розмірі 20 відсотків 

загального фонду посадових окладів за рік та економії фонду оплати праці. 

Премія за результатами оцінювання службової діяльності та місячна або 

квартальна премія державним службовцям, які займають посади державної 

служби категорії «А», встановлюються суб’єктом призначення. При цьому 

загальний розмір премій, які може отримати державний службовець за рік, не 

може перевищувати 30 відсотків фонду його річного посадового окладу [1]. 

Типове положення про преміювання затверджується центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику 

у сфері трудових відносин, за погодженням із центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику 

у сфері державної служби. На сьогодні відповідні питання урегульовані 

наказом Міністерства соціальної політики України «Про затвердження 

Типового положення про преміювання державних службовців органів 

державної влади, інших державних органів, їхніх апаратів (секретаріатів)» від 
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13 червня 2016 року № 646 [51]. З аналізу наведених положень чинного 

законодавства України випливає, що оновлене законодавство суттєво 

посилило організуючу та стимулюючу функції заробітної плати державних 

службовців, що забезпечує тим самим, окрім підвищення ефективності 

функціонування, конкурентоспроможність державної служби на 

національному ринку праці. Проте все ж таки слід зауважити, що рівень 

оплати праці державних службовців, особливо вищого рівня, залишається на 

низькому рівні, що створює загрози для залучення кваліфікованих суб’єктів 

до сфери державного управління; 

4) встановлення на законодавчому рівні чіткої системи заохочень 

державних службовців. 

Відповідно до ст. 50 Закону України «Про державну службу» за 

бездоганну та ефективну державну службу, за особливі заслуги до державних 

службовців застосовують такі види заохочень: а) оголошення подяки; 

б) нагородження грамотою, почесною грамотою, іншими відомчими 

відзнаками державного органу; в) дострокове присвоєння рангу; 

г) представлення до нагородження урядовими відзнаками та відзначення 

урядовою нагородою (вітальний лист, подяка, почесна грамота); 

ґ) представлення до відзначення державними нагородами, яке здійснюється у 

порядку, встановленому законом України «Про державні нагороди України» 

[52]. Заохочення до державних службовців, які займають посади категорій 

«Б» і «В», застосовуються керівником державної служби, а щодо державних 

службовців, які займають посади категорії «А» − суб’єктом призначення. 

Заохочення не застосовуються до державного службовця протягом строку 

застосування до нього дисциплінарного стягнення [1]. Закріплення на 

законодавчому рівні системи заохочень державних службовців позитивно 

впливає на стан стимулювання відповідних учасників трудових 

правовідносин до продуктивної та сумлінної праці, забезпечує високий 

рівень продуктивності праці, чесного та добросовісного виконання кожним 
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державним службовцем своїх посадових обов’язків, що впливає в цілому і на 

діяльність органів державної влади України;  

5) забезпечення права державних службовців на відпочинок. 

Закон України «Про відпустки» підтверджує право на відпустки усіх 

громадян України у трудових відносинах з підприємствами, установами та 

організаціями усіх форм власності, виду діяльності та галузевої належності. 

У відповідності до ч. 1 ст. 4 вищезазначеного нормативно-правового акта 

щорічна відпустка охоплює такі види короткочасного відпочинку: а) основна 

відпустка; б) додаткова відпустка за роботу із шкідливими та важкими 

умовами праці; в) додаткова відпустка за особливий характер праці; г) інші 

додаткові відпустки, передбачені законодавством України [53]. Таким чином, 

з урахуванням положень Конституції України вітчизняне трудове 

законодавство встановлює види відпусток усіх працівників, у тому числі і 

державних службовців. Однак для даної категорії учасників трудових 

правовідносин законодавець встановив певні особливості.   

Так, відповідно до ст. 57 Закону України «Про державну службу» 

державним службовцям надається щорічна основна оплачувана відпустка 

тривалістю 30 календарних днів, якщо законом не передбачено більш 

тривалої відпустки, з виплатою грошової допомоги у розмірі 

середньомісячної заробітної плати [1]. Згідно із ст. 58 Закону України «Про 

державну службу» за кожний рік державної служби після досягнення 

п’ятирічного стажу державної служби державному службовцю надається 

один календарний день щорічної додаткової оплачуваної відпустки, але не 

більш як 15 календарних днів. Порядок надання державним службовцям 

додаткових оплачуваних відпусток визначається Кабінетом Міністрів 

України. На сьогодні відповідні питання урегульовані постановою Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження Порядку надання державним 

службовцям додаткових оплачуваних відпусток» від 06 квітня 2016 року                

№ 270 [54]. Додаткові відпустки у зв’язку з навчанням, творчі відпустки, 

соціальні відпустки, відпустки без збереження заробітної плати та інші види 
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відпусток надаються державним службовцям відповідно до Закону України 

«Про відпустки» [53]. Згідно із ст. 60 Закону України «Про державну 

службу» для виконання невідкладних завдань державні службовці, які 

займають посади категорії «А», можуть бути відкликані із щорічної основної 

або додаткової відпустки, передбаченої частиною першою статті 58 цього 

Закону, за рішенням суб’єкта призначення, а державні службовці, які 

займають посади категорій «Б» і «В» − за наказом (розпорядженням) 

керівника державної служби. Порядок відкликання державних службовців із 

щорічних відпусток затверджується Кабінетом Міністрів України. На 

сьогодні відповідні питання урегульовані постановою Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Порядку відкликання державного службовця із 

щорічної відпустки» від 25 березня 2016 року № 230 [55]. Частина 

невикористаної відпустки за погодженням з керівником державної служби 

надається державному службовцю у будь-який час відповідного року чи 

приєднується до відпустки в наступному році з відшкодуванням 

непередбачуваних витрат державного службовця у зв’язку з його 

відкликанням з відпустки. Порядок відшкодування непередбачуваних витрат 

державних службовців у зв’язку з їх відкликанням із щорічної основної або 

додаткової відпустки затверджується Кабінетом Міністрів України [1]. 

Наразі відповідні питання урегульовані постановою Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Порядку відшкодування непередбачуваних 

витрат державного службовця у зв’язку з його відкликанням із щорічної 

основної або додаткової відпустки» від 25 березня 2016 року № 231 [56]. 

Отже, законодавство про державну службу встановлює власну специфіку 

надання державним службовцям відпусток, однак субсидіарно 

застосовуються і загальні положення трудового законодавства України. 

Наведене пояснюється тим, що трудова діяльність відповідної категорії 

учасників трудових правовідносин має власну специфіку, а тому потребує і 

спеціальної нормативної регламентації окремих її аспектів, в тому числі і 

забезпечення права на відпочинок; 
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6) процедура захисту від безпідставного притягнення до 

дисциплінарної та матеріальної відповідальності державних службовців. 

Підставою для притягнення державного службовця до дисциплінарної 

відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку, тобто 

протиправної винної дії або бездіяльності чи прийняття рішення, що полягає 

у невиконанні або неналежному виконанні державним службовцем своїх 

посадових обов’язків та інших вимог, встановлених цим Законом та іншими 

нормативно-правовими актами, за яке до нього може бути застосоване 

дисциплінарне стягнення [1]. Отже, законодавець закріплює єдину підставу 

для притягнення державних службовців до дисциплінарної відповідальності. 

Істотним недоліком законодавства у цій частині є те, що у ньому на 

легальному рівні не закріплено дефініції категорії «дисциплінарний 

проступок державного службовця», що значно ускладнює практичне 

застосування відповідних нормативних приписів. 

Натомість законодавець надає перелік діянь, які є дисциплінарними 

проступками, зокрема до них віднесено: 

а) порушення Присяги державного службовця; 

б) порушення правил етичної поведінки державних службовців; 

в) вияв неповаги до держави, державних символів України, 

Українського народу; 

г) дії, що шкодять авторитету державної служби; 

ґ) невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків, актів 

органів державної влади, наказів (розпоряджень) та доручень керівників, 

прийнятих у межах їхніх повноважень; 

д) недотримання правил внутрішнього службового розпорядку; 

е) перевищення службових повноважень, якщо воно не містить складу 

злочину або адміністративного правопорушення; 

є) невиконання вимог щодо політичної неупередженості державного 

службовця; 
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ж) використання повноважень в особистих (приватних) інтересах або в 

неправомірних особистих інтересах інших осіб; 

з) подання під час вступу на державну службу недостовірної інформації 

про обставини, що перешкоджають реалізації права на державну службу, а 

також неподання необхідної інформації про такі обставини, що виникли під 

час проходження служби; 

и) неповідомлення керівнику державної служби про виникнення 

відносин прямої підпорядкованості між державним службовцем та 

близькими особами у 15-денний строк з дня їх виникнення; 

і) прогул державного службовця (у тому числі відсутність на службі 

більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин; 

ї) поява державного службовця на службі в нетверезому стані, у стані 

наркотичного або токсичного сп’яніння; 

й) прийняття державним службовцем необґрунтованого рішення, що 

спричинило порушення цілісності державного або комунального майна, 

незаконне їх використання або інше заподіяння шкоди державному чи 

комунальному майну, якщо такі дії не містять складу злочину або 

адміністративного правопорушення [1]. Така позиція законодавця видається 

помилковою, оскільки у законодавчому акті неможливо визначити усі 

дисциплінарні стягнення державних службовців. Крім того, ретельний аналіз 

відповідних діянь свідчить, що практично всі вони так або інакше стосуються 

порушення Присяги державного службовця. Таким чином, практично будь-

яке діяння відповідного учасника трудових правовідносин можна розцінити 

як порушення Присяги, а тому визначення такої системи явно не відповідає 

забезпеченню належному захисту трудових прав державних службовців. 

Чинне законодавство передбачає, що до державних службовців 

застосовується один із таких видів дисциплінарного стягнення: а) 

зауваження; б) догана; в) попередження про неповну службову відповідність; 

г) звільнення з посади державної служби. Обставинами, що пом’якшують 

відповідальність державного службовця, є: а) усвідомлення та визнання своєї 
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провини у вчиненні дисциплінарного проступку; б) попередня бездоганна 

поведінка та відсутність дисциплінарних стягнень; в) високі показники 

виконання службових завдань, наявність заохочень та урядових відзнак, 

урядових і державних нагород; г) вжиття заходів щодо попередження, 

відвернення або усунення настання тяжких наслідків, які настали або можуть 

настати в результаті вчинення дисциплінарного проступку, добровільне 

відшкодування заподіяної шкоди; ґ) вчинення проступку під впливом 

погрози, примусу або через службову чи іншу залежність; д) вчинення 

проступку внаслідок неправомірних дій керівника. Обставинами, що 

обтяжують відповідальність державного службовця, є: а) вчинення 

дисциплінарного проступку у стані алкогольного сп’яніння або у стані, 

викликаному вживанням наркотичних або токсичних засобів; б) вчинення 

дисциплінарного проступку повторно, до зняття в установленому порядку 

попереднього стягнення; в) вчинення проступку умисно на ґрунті особистої 

неприязні до іншого державного службовця, у тому числі керівника, чи 

помсти за дії чи рішення щодо нього; г) вчинення проступку умисно з 

мотивів неповаги до держави і суспільства, прав і свобод людини, окремих 

соціальних груп; ґ) настання тяжких наслідків або заподіяння збитків 

внаслідок вчинення дисциплінарного проступку [1]. Закріплення відповідних 

обставин сприяє застосовуванню диференційованого підходу при 

притягненні державних службовців до дисциплінарної відповідальності, 

тобто дозволяє урахувати ступінь вини особи, її ставлення до вчинених діянь, 

забезпечити відшкодування шкоди тощо. Це обов’язково має впливати на 

при обрання виду і розміру покарання, яке має бути застосовано до 

порушника трудової дисципліни. 

З метою визначення наявності вини, характеру і тяжкості 

дисциплінарного проступку може проводитися службове розслідування. У 

разі невиконання або неналежного виконання посадових обов’язків 

державним службовцем, перевищення повноважень, що призвело до 

людських жертв або заподіяло значну матеріальну шкоду фізичній чи 
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юридичній особі, державі або територіальній громаді, службове 

розслідування проводиться обов’язково. Тривалість службового 

розслідування не може перевищувати один місяць. За потреби зазначений 

строк може бути продовжений суб’єктом призначення, але не більш як до 

двох місяців. До участі у проведенні службового розслідування не можуть 

залучатися посадові особи державного органу, особисто заінтересовані у 

його результатах та прямо підпорядковані особі, стосовно якої проводиться 

службове розслідування. Особи, які проводять службове розслідування, 

несуть персональну відповідальність за неповноту і необ’єктивність його 

висновків та за розголошення інформації щодо службового розслідування [1]. 

Позитивним моментом є те, що службове розслідування проводиться у чітко 

встановлені строки, однак доцільно було б передбачити і підстави для 

можливості його продовження з метою уникнення будь-яких зловживань з 

цього приводу з боку суб’єктів, які наділені відповідними повноваженнями 

та на власний розсуд вирішують такі питання.   

Матеріальна та моральна шкода, заподіяна фізичним та юридичним 

особам незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю державних 

службовців під час здійснення ними своїх повноважень, відшкодовується за 

рахунок держави [1]. Держава в особі суб’єкта призначення має право 

зворотної вимоги (регресу) у розмірі та порядку, визначених законом, до:  

а) державного службовця, який заподіяв шкоду;  

б) посадової особи (осіб), винної (винних) у незаконному звільненні, 

відстороненні або переведенні державного службовця чи іншого працівника 

на іншу посаду, щодо відшкодування матеріальної та моральної шкоди, 

заподіяної державному органу у зв’язку з оплатою часу вимушеного прогулу 

або часу виконання нижчеоплачуваної роботи. Для відшкодування шкоди 

керівник державної служби вносить державному службовцю письмову 

пропозицію, в якій зазначаються розмір, порядок і строки відшкодування 

шкоди, а також обставини, що стали підставою для відшкодування. 

Державний службовець повинен дати відповідь на пропозицію про 
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добровільне відшкодування шкоди у письмовій формі. Пропозиція може бути 

внесена протягом трьох місяців з дня, коли керівник державної служби 

дізнався чи мав дізнатися про обставини, що є підставою для пред’явлення 

вимоги, але не пізніше ніж через три роки з дня заподіяння шкоди. 

Державний службовець повинен дати відповідь на пропозицію про 

відшкодування шкоди в письмовій формі протягом двох тижнів з дня 

отримання пропозиції. У разі ненадання державним службовцем відповіді на 

пропозицію про добровільне відшкодування шкоди, відмови від 

відшкодування шкоди чи невідшкодування шкоди до зазначеного у 

пропозиції строку, керівник державної служби може звернутися з позовом 

про таке відшкодування до суду [1]. Аналіз наведених нормативних 

положень свідчить, що законодавець передбачає демократичний підхід до 

вирішення питання щодо відшкодування державним службовцем 

матеріальної шкоди. Але непереконливою видається позиція, що керівник 

державної служби може звернутися з позовом про відшкодування державним 

працівником завданої шкоди до суду. Це значить, що дане питання передано 

на розсуд керівника, внаслідок чого виникають корупційні ризики, 

можливості для зловживань з боку таких керівників. Щоб уникнути 

зазначеної ситуації, на нашу думку, доцільно закріпити за названим 

суб’єктом обов’язок звертатися до суду у таких випадках;  

7) забезпечення права державних службовців на страйк. 

Відповідно до ч. 5 ст. 10 Закону України «Про державну службу» 

державний службовець не має права організовувати і брати участь у 

страйках [1]. У той же час слід звернути увагу на інші нормативні 

документи з цього питання. Право того, хто працює, в тому числі і 

державних службовців, на страйк з метою захисту своїх трудових і 

соціально-економічних прав та інтересів від порушень і протиправних 

посягань гарантується ст. 44 Конституції України [42]. З урахуванням 

наведеного позбавлення державних службовців права на страйк суперечить 

засадам конституційного ладу в Україні. Також право на страйки 
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гарантується п. d ч. 1 ст. 8 Міжнародного пакту про економічні, соціальні і 

культурні права від 16 грудня 1966 року [57]. Відповідно до ч. 4 ст. 6 

Європейської соціальної хартії від 03 травня 1995 року № 163 (ратифікована 

Україною 21 грудня 2006 року) державні службовці можуть користуватися 

правом на страйк [58]. Крім того, про право державних службовців на 

страйк неодноразово вказував і Європейський суд з прав людини (справа 

«Ділек та інші проти Туреччини», справа «Каія та Сейхан проти 

Туреччини», справа  «Демір та Байкара проти Туреччини» [59]).  

Враховуючи наведені положення, можна зробити висновок, що норми 

чинного законодавства України суперечать міжнародно-правовим актам та 

практиці Європейського суду з прав людини, а тому доцільно внести 

відповідні зміни до закону України «Про державну службу». 

Специфіка трудової діяльності державних службовців зумовлює 

необхідність закріплення особливостей правового регулювання 

забезпечення їх трудових прав у світлі європейської інтеграції. Це 

зумовлено необхідністю гармонізації вітчизняного законодавства про 

державну службу та законодавства про працю України у частині, яка 

регламентує працю державних службовців, з нормативними актами 

Європейського Союзу, приведення його у відповідність до вимог сучасних 

демократичних і правових держав.  

На сьогодні у відповідному напрямі здійснені кардинальні зміни, які 

істотним чином оновлюють сферу трудової діяльності досліджуваних 

учасників трудових правовідносин, проте повною мірою подолати усі 

проблемні аспекти не вдалося. У таких умовах набуває актуальності 

подальше вивчення законодавства європейських держав з метою 

удосконалення нормативно-правових актів України з відповідних питань, 

встановлення перспективних напрямів доктринальних досліджень тощо, які 

повинні забезпечити належний рівень дотримання трудових прав державних 

службовців в Україні. 
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Висновки до розділу 1 

 

1. Отже, забезпечення трудових прав державних службовців можна 

розглядати у таких аспектах: 

1) як процес створення за допомогою правових норм та інших заходів 

найбільш сприятливих умов для полегшення реалізації суб’єктивних 

трудових прав державними службовцями з урахуванням особливостей даної 

категорії працівників, а також охорони цих прав, гарантування їх дотримання 

та захисту у разі порушення; 

2) як встановлені у правових нормах засоби суто правового, 

організаційного, економічного, соціального чи іншого характеру, які 

створюють найбільш сприятливі умови для полегшення реалізації 

суб’єктивних трудових прав державними службовцями, а також засоби 

охорони, захисту у разі порушення та гарантування цих прав; 

3) як діяльність уповноважених державних органів, профспілкових 

організацій, самих державних службовців у різних формах щодо охорони 

суб’єктивних трудових прав цих осіб, захисту у разі порушення, а також 

створення найбільш сприятливих умов для реалізації цих прав, включаючи 

гарантування їх дотримання; 

4) як фактичний результат діяльності або процесу правового 

регулювання та комплексу заходів, спрямованих на охорону та захист, 

гарантування дотримання, створення сприятливих умов для реалізації 

суб’єктивних трудових прав державних службовців, який характеризує стан 

речей у сфері дотримання цих прав. 

2. За своєю суттю забезпечення трудових прав державних службовців є 

нормами та процесом їх реалізації відповідними суб’єктами, які спрямовані 

на те, щоб державний службовець мав фактичну змогу без різного роду 

перепон реалізувати свої суб’єктивні трудові права, а також захистити їх у 

разі порушення.  
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3. Зважаючи на наведене та враховуючи специфічність предмета 

правового регулювання, виділимо такі основні ознаки забезпечення трудових 

прав державних службовців: 

 1) спеціальне правове регулювання інституційним Законом  України 

«Про державну службу»; 

 2) спрямованість на досягнення мети, яка полягає у підвищенні 

мотивації та продуктивності праці державних службовців; 

 3) одним із основних напрямів забезпечення трудових прав є належне 

матеріальне та соціальне забезпечення; 

4) стабільність трудових правовідносин між державним службовцем та 

його роботодавцем; 

5) сукупність спеціальних процедур у сфері трудових правовідносин, 

які гарантують дотримання суб’єктивних трудових прав державних 

службовців, спеціальна процедура та правове регулювання систем охорони 

та захисту відповідних прав.  

4. Аналіз національного трудового законодавства та доктринальних 

джерел з проблематики трудового права дозволив визначити такі особливості 

сучасного стану правового регулювання забезпечення трудових прав 

державних службовців в умовах євроінтеграції: 1) ґрунтується на 

конституційно-правових нормах щодо реалізації державними службовцями 

права на працю; 2) передбачає окрему процедуру захисту права на працю 

державних службовців в Україні; 3) закріплює на законодавчому рівні 

систему оплати праці державних службовців; 4) встановлює на 

законодавчому рівні чітку систему заохочень державних службовців; 

5) забезпечує права державних службовців на відпочинок; 6) передбачає 

процедуру захисту від безпідставного притягнення до дисциплінарної та 

матеріальної відповідальності державних службовців; 7) забезпечує права 

державних службовців на страйк. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРУДОВИХ ПРАВ ДЕРЖАВНИХ 

СЛУЖБОВЦІВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

 

2.1 Поняття механізму забезпечення трудових прав державних 

службовців 

 

Державні службовці як особи, діяльність яких спрямована на виконання 

функцій держави, користуються тими ж самими конституційними та 

трудовими правами, що й наймані працівники, із урахуванням специфічних 

особливостей. Тому належне забезпечення їх трудових прав перебуває у 

безпосередній залежності від якості та стабільності функціонування 

важливих для держави сфер. Для того, щоб право на працю державних 

службовців реально здійснювалося, важливим є прийняття законів, що 

забезпечують механізм його реалізації. Тобто реальне втілення трудових прав 

державних службовців у життя з метою задоволення їх базових та соціальних 

потреб вимагає розробки ефективного й діючого механізму їх реалізації, що є 

неможливим без належної наукової уваги до даного питання. 

Дослідження питання поняття та сутності механізму забезпечення 

трудових прав державних службовців постає особливо актуальним у світлі 

євроінтеграційних процесів, за яких основні стандарти функціонування 

державної служби мають підлягати перевірці на предмет відповідності 

загальноприйнятим у Європейському Союзі правилам та бути приведеними у 

відповідність із ними. Одним із важливих елементів системи даних 

стандартів є врегулювання трудових відносин між державними службовцями 

та відповідними органами державної влади, які в даному випадку виступають 

у якості роботодавців. Загалом, створення ефективного механізму 

забезпечення трудових прав державних службовців є однією із основних та 

незамінних складових формування ефективної публічної адміністрації, що 
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здатна діяти як на благо громадян, так і сформувати в іноземних партнерів 

бачення України як надійного стратегічного партнера.  

Проблема поняття і сутності механізму забезпечення трудових прав 

державних службовців у тій чи іншій мірі висвітлювалася багатьма авторами, 

що зробили істотний внесок у її дослідження. Проте чимало праць 

розроблялись за суттєво інших соціально-економічних, політичних і 

правових умов, коли розвиток правового регулювання трудових відносин 

державних службовців України набагато відставав від потреб і функцій 

демократичного суспільства, та які значно відрізняються від нинішнього 

періоду, що характеризується становленням нової системи трудового права 

України. Проте на сьогодні розвиток правового регулювання праці 

державних службовців пов’язується із сучасними реаліями та тенденціями й 

іншими аспектам побудови демократичного українського суспільства. Тому, 

враховуючи, що вихід нашого суспільства із системної соціальної та 

економічної кризи залежить, у тому числі, і від організації ефективної та 

дієвої державної служби, а також від широкого використання наукових 

підходів до реформування основних інститутів трудового права, дослідження 

питання поняття і сутності механізму забезпечення трудових прав державних 

службовців є актуальним на сьогодні. 

Механізм виступає правовою категорією, яку варто розглядати в 

єдності її складових частин. Тому розкриття сутності механізму забезпечення 

трудових прав державних службовців дозволить детально проаналізувати 

кожен із його елементів, встановити рівень правового регулювання даного 

питання та виділити специфічні риси у порівнянні із іншими категоріями 

працівників.  

Теоретичні та практичні проблеми механізму забезпечення трудових 

прав державних службовців висвітлювали у своїх працях такі вчені:                  

В.Б. Авер’янов, М.Г. Александров, С.С. Алексєєв, О.Т. Барабаш,                        

Н.Б. Болотіна, В.С. Венедіктов, Г.С. Гончарова, І.П. Греков, В.В. Жернаков, 

М.І. Іншин, М.М. Клемпарський, Л.І. Лазор, О.В. Лавриненко,                          
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Ю.П. Орловський, П.Д. Пилипенко, В.І. Прокопенко, В.Г. Ротань,                       

О.Ф. Скакун, Н.М. Хуторян, Г.І. Чанишева, О.М. Ярошенко та інші. Проте в 

роботах вищезазначених науковців переважно відсутнє єдине бачення 

механізму забезпечення трудових прав державних службовців та відсутній 

ґрунтовний аналіз багатьох його основоположних елементів. Із урахуванням 

недостатньої розробленості цієї проблематики, а також її актуальності в 

сучасних умовах існує необхідність детальнішого та більш об’ємного аналізу 

поняття і сутності механізму забезпечення трудових прав державних 

службовців. 

Досліджуючи поняття механізму забезпечення трудових прав, доцільно 

встановити його значення від найбільш загального до спеціального 

юридичного. З’ясування змісту та сутності поняття механізму забезпечення 

трудових прав державних службовців передбачає детальне вивчення 

складових, які його утворюють. До них належать такі юридичні категорії як 

«механізм», «забезпечення», «механізм забезпечення прав і свобод людини» 

та «механізм забезпечення трудових прав державних службовців». Їх 

всебічний аналіз дозволить сформулювати дефініцію та встановити сутність 

досліджуваного питання. 

 «Механізм» є терміном, що походить із грецької мови і первісно 

означає «машина» чи «знаряддя». Проте в сучасних умовах значення даного 

поняття значно розширилось. Наприклад, під механізмом одночасно слід 

розуміти як пристрій для передачі і перетворення руху, так і внутрішній 

устрій чи систему чого-небудь [60, с. 109]. Також існує розуміння механізму 

як сукупності станів і процесів, з яких складається яке-небудь явище, 

наприклад, механізм мислення [61, с. 316]. Тобто, механізмом є певна 

система внутрішньо упорядкованих елементів, які постійно перебувають у 

процесі взаємодії та мають вплив один на одного. Тому, ведучи мову про 

механізм правового забезпечення певних юридичних явищ, ми маємо на увазі 

обмеження застосування даного поняття сферою правовідносин, 

врегульованих нормами права, та спрямування на їх втілення.  
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Отже, незважаючи на свою початкове багатогранне значення, у 

правовій літературі категорія «механізм» використовується все частіше для 

роз’яснення різноманітних явищ. У даному контексті К.В. Шундіков 

відзначив, що використання поняття «механізм» у юридичній науці 

дозволило вдосконалити інструменти пізнання специфіки досліджуваних 

об’єктів. Сама ж специфіка даної правової категорії полягає у тому, що 

поняття, утворені використанням правознавцями терміна «механізм», 

переважно відображають доволі масштабні явища, які містять значний обсяг 

як юридичних інструментів, так і їх аналогів поза межами правової форми 

[62, с. 12-21]. Із таких загальних формулювань варто зробити висновок, що 

характеристика правового явища чи процесу як механізму передбачає:                    

1) масштабність – передбачення значного обсягу юридичних інструментів;         

2) складність побудови – механізм може складатись із декількох рівнів 

правового регулювання; 3) системність – він є ретельно регламентованою 

сукупністю юридичних засобів; 4) єдність та узгодженість елементів – вони 

становлять собою однорідний комплекс взаємопов’язаних правових 

інструментів, покликаних функціонувати як єдине ціле; 5) динаміку –  

елементи постійно здійснюються свій вплив один на одного та перебувають у 

русі в рамках системи. Тобто у цілому механізм як правова категорія може 

застосовуватись до величезного кола явищ чи процесів. Тому, незважаючи на 

те, що кожен із елементів механізму забезпечення трудових прав державних 

службовців вирішує власні задачі, це в результаті не заважає досягненню 

єдиної для них мети. 

Так, Ю.М. Тодика відзначав, що наявності матеріальних норм та 

системи законодавства недостатньо, оскільки необхідною є регламентація 

механізмів для втілення їх в життя [63, с. 336-337]. Іншими словами, без 

правового механізму санкціоновані державою правила поведінки мають 

виключно теоретичне значення та жодним чином не впливають на суспільні 

відносини. Дана ситуація є неприпустимою, оскільки в повній мірі 

суперечить реалізації принципів законності та правопорядку. Отже, у 
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вузькому розумінні механізм забезпечення трудових прав державних 

службовців мають складати норми законодавства про державну службу та ті 

засоби, що дозволяють втілити їх в життя. Тому у контексті тематики нашого 

дослідження важливим є встановлення складових частин даної системи. 

Будова кожного механізму залежить від мети його функціонування та 

від його змісту. Як влучно зазначає В.М. Андріїв, складні механізми можуть 

мати внутрішньоієрархічну будову систем декількох рівнів. Наприклад, 

механізм правового регулювання складається із механізму забезпечення прав 

людини, котрий, у свою чергу, має у своєму підпорядкуванні механізм 

забезпечення трудових прав працівника [60, с. 109]. У нашому випадку варто 

враховувати, що окрім зазначених механізмів, до складу такої системи мають 

також входити спеціальні механізми забезпечення трудових прав державних 

службовців, закріплені нормами спеціального законодавства про державну 

службу. Тому для розкриття поняття та сутності механізму забезпечення 

трудових прав державних службовців варто встановити, яким чином 

здійснюється забезпечення ефективності правового впливу на суспільні 

відносини взагалі та трудові відносини зокрема та за допомогою яких 

правових засобів здійснюється такий вплив. 

Загалом, наукові підходи до визначення поняття «правовий механізм» є 

схожими та дещо звуженими, оскільки науковцями не беруться до уваги 

інституціональні аспекти та особливості, пов’язані із суб’єктами та об’єктами 

даної проблеми. Наприклад, колектив авторів під керівництвом                             

В.В. Копєйчикова та С.Л. Лисенкова визначають правовий механізм як  

сукупність правових засобів, за допомогою яких поведінка суб’єктів 

суспільних відносин приводиться у відповідність із приписами, що містяться 

в нормах права [64, с. 261]. Дана позиція є недосконалою з наступних 

причин. По-перше, автори знехтували однією із основних особливостей 

механізмів – його елементи становлять не просто сукупність, а чітко 

налагоджену систему, у якій усі складові частини перебувають у 

взаємозв’язку та доповнюють одна одну. По-друге, об’єктом правового 
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механізму все ж доцільніше вважати суспільні відносини, оскільки саме вони 

першочергово зазнають впливу норм права. 

Дещо близьку до наведеної позиції, проте в деяких аспектах 

досконалішу, займає колектив авторів наукової праці під редакцією                    

С.С. Алексєєва, який механізм правового державного регулювання пояснює 

як взяту в єдності систему правових засобів, за допомогою яких 

забезпечується результативний правовий вплив на суспільні відносини [65,     

с. 30]. Дана точка зору є вдалішою з наступних причин. По-перше, автори 

звертають увагу на «єдність правових засобів», тобто мова йде про той самий 

зв’язок елементів, на який ми раніше звертали увагу. По-друге, у якості 

об’єкта правового впливу відзначено суспільні відносини, що у повній мірі 

відповідає сутності досліджуваної категорії. Тому механізм забезпечення 

трудових прав державних службовців повинен забезпечуватись єдністю його 

елементів, здійснюючи активний вплив на суспільні відносини між даною 

категорією працівників та їх роботодавцями. 

Отже, правовий механізм є масштабною складною системою правових 

явищ, взятою у єдності та узгодженості елементів, за допомогою яких 

динамічно забезпечується вплив на суспільні відносини, регламентований та 

санкціонований державою.  

Звертаючись до теми нашого дослідження, зауважимо, що правовий 

механізм у юридичній теорії може впливати на суспільні відносини шляхом 

забезпечення певних правових явищ, у даному конкретному випадку прав 

осіб, які є суб’єктами трудових правовідносин. Тому важливим є аналіз 

семантики поняття «забезпечення». 

Згідно із сучасним тлумачним словником української мови, термін 

«забезпечення» має досить багато різноманітних значень, серед яких 

виділимо наступні: «надання достатніх для життя матеріальних засобів, 

необхідних для діяльності, функціонування чого-небудь», а також «охорона 

кого-небудь, чого-небудь від небезпеки» [66, с. 185]. Тобто, дане поняття 

означає створення певних умов для здійснення, гарантування захисту, 
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охорони будь-кого або чого-небудь. Переносячи сутність даного терміна у 

сферу прав і свобод людини, П.М. Рабінович включає сюди три елементи 

державної діяльності щодо створення умов для здійснення прав і свобод 

людини: 1) сприяння реалізації прав і свобод, яке проявляється у формуванні 

загальнолюдських гарантій; 2) охорона прав і свобод людини, яка включає в 

себе, в тому числі, і профілактичні заходи; 3) захист прав і свобод людини, 

що являє собою відновлення порушеного правомірного стану, притягнення 

порушників до відповідальності [67, с. 10-11]. Іншими словами, забезпечення 

прав працівників здійснюється шляхом нормативного закріплення їх прав і 

свобод, оскільки саме таким чином держава бере на себе зобов’язання щодо 

підтримання бажання та можливості громадян до реалізації права на працю. 

Водночас, державою здійснюється охорона проголошених прав громадян 

шляхом здійснення профілактичних заходів щодо недопущення їх 

порушення та захист шляхом їх поновлення в разі порушення. 

Окрім того, можна зробити висновок, що поняття «забезпечення» 

пов’язується із гарантією результатів діяльності державних органів.                   

К.Б. Толкачов відзначав, що у контексті забезпечення прав виокремлюються 

організаційні та правові гарантії, які пов’язані між собою спеціальними 

організаційно-правовими засобами охорони, захисту й поновлення, що 

вводяться до єдиної системи відповідного механізму [68, с. 58-67]. Аналіз 

даного підходу дозволяє зробити висновок, що механізм є системним 

явищем, яке характеризується з огляду на взаємодію держави та суб’єкта 

суспільних відносин, що визначає характер і зміст такої взаємодії, а 

«забезпечення» у даному випадку позначає важливий елемент механізму, 

який має вплив на взаємозв’язок та єдність об’єкта його регулювання й 

правових засобів, що формують природу структури системи. 

Загалом, у юридичній науці категорія «забезпечення» тлумачиться 

неоднозначно. З точки зору В.А. Ойгензіхта, забезпечення – це загальна 

категорія, яка здійснюється за допомогою правового регулювання та 

реалізується у формах превенції, охорони, захисту, відповідальності, які 
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застосовуються окремо або в поєднанні [69, с. 21]. Погоджуючись із таким 

визначенням, відмітимо встановлений автором зв’язок забезпечення та 

правового регулювання, оскільки він мав на увазі, що одна правова категорія 

має бути розкрита через іншу. Також заслуговує уваги перелік форм, які 

можуть бути реалізовані за допомогою забезпечення. Проте в даному 

випадку має місце недолік аналізованої точки зору, адже автором не 

враховано можливість забезпечення прав і свобод, що у науковій літературі в 

основному трактується як умови чи гарантії для їх реалізації. Забезпечення 

трудових прав державних службовців має здійснюватись за допомогою 

спеціальних юридичних засобів, що не враховано даним науковцем. 

У даному контексті вдалішою є позиція Н.В. Вітрука, який 

забезпечення прав і свобод тлумачить як систему загальних умов і 

спеціальних (юридичних) засобів, які забезпечують їх правомірну реалізацію, 

а в необхідних випадках – і охорону [70, с. 195-196]. У зазначеному випадку 

мається на увазі саме система їх гарантування, що полягає в усуненні 

можливих перепон, які стоять на шляху здійснення прав та свобод суб’єктів. 

Іншими словами, забезпечення дозволяє досягти такого рівня впливу 

юридичних засобів на суспільні відносини, за якого суб’єкти отримують 

можливість на належному рівні реалізовувати закріплені за ними права та 

свободи і максимально ефективно досягати своєї мети вступу у 

правовідносини.   

В.І. Абрамов також розкриває поняття «забезпечення» через комплекс 

гарантій, у тому числі гарантій реалізації прав. При цьому дослідник 

відзначає, що гарантії, як і захист та охорона, є засобами забезпечення; 

останнє ж, навпаки, виступає результатом, наслідком охорони, захисту 

гарантій [18, с. 74]. Дане розуміння полягає у тому, що забезпечення є 

створенням надійних умов для здійснення, гарантування захисту, охорони 

будь-кого або чого-небудь від небезпек у процесі перебування у статусі 

суб’єкта правовідносин. Також із такої позиції можна зробити висновок, що у 

разі порушення прав державних службовців у процесі їх реалізації без 
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захисту чи охорони, правові гарантії механізму забезпечення трудових прав 

державних службовців не можуть вважатися такими, що повністю 

здійснилися, а права не можуть бути забезпеченими. 

Отже, вищенаведене дозволяє зробити висновок, що забезпечення 

прав – це система умов, засобів та способів із надання їм практичного та 

реального характеру, яка застосовується до наданих законодавством прав, 

дотримання й використання яких уможливлює їх здійснення особою.  

Особливе значення формулювання «наданих законодавством прав» 

можна пояснити тим, що саме державою взято зобов’язання створити 

належні умови для їх реалізації, практичного втілення у дійсність та 

перетворення нормативних приписів у реальні суспільні відносини. Таке 

зобов’язання реалізовується шляхом прийняття законодавства та діяльності 

уповноважених осіб і державних органів, узгоджене функціонування яких є 

одним із елементів механізму забезпечення прав. Вищенаведене дослідження 

дає можливість зробити висновок, що стосовно механізму забезпечення 

трудових прав державних службовців термін «забезпечення» має потрійне 

значення та безпосередньо залежить від сутності трудових прав державних 

службовців, закріплених нормами чинного законодавства. За такого 

розуміння трудові права державних службовців як елемент механізму 

забезпечення трудових прав державних службовців є специфічними 

можливостями державних службовців, які випливають із виконуваної ними 

основної трудової функції, в залежності від специфіки державної служби. 

Тобто трудові права державних службовців є спеціальними та повинні 

забезпечуватися особливим юридичним механізмом.  

Аналіз статті 7 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 

№ 889-VIII [1] дозволяє виділити, зокрема, наступні основні права державних 

службовців, які підлягають забезпеченню. Вбачаємо доцільним здійснити їх 

розподіл на 3 групи:  

1) права, пов’язані із забезпеченням засобами, необхідними для 

реалізації права на працю, покращенням навичок та умінь: а) належні для 
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роботи умови служби та їх матеріально-технічне забезпечення; б) професійне 

навчання, зокрема за державні кошти, відповідно до потреб державного 

органу;  

2) права, пов’язані із задоволенням економічних та соціальних потреб 

державних службовців: а) право на оплату праці залежно від займаної 

посади, результатів службової діяльності, стажу державної служби та рангу; 

б) право на відпустки, соціальне та пенсійне забезпечення відповідно до 

закону; в) право на просування по службі з урахуванням професійної 

компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків;  

3) права щодо захисту порушених трудових прав: а) на участь у 

професійних спілках з метою захисту своїх прав та інтересів; б) на 

оскарження в установленому законом порядку рішень про накладення 

дисциплінарного стягнення, звільнення з посади державної служби, а також 

висновку, що містить негативну оцінку за результатами оцінювання його 

службової діяльності; в) на захист від незаконного переслідування з боку 

державних органів та їх посадових осіб у разі повідомлення про факти 

порушення вимог цього Закону; г) на проведення службового розслідування 

за його вимогою з метою зняття безпідставних, на його думку, звинувачень 

або підозри. 

Наявність даних норм у вітчизняному законодавстві є свідченням того, 

що засоби забезпечення механізму правового регулювання можуть мати не 

лише правовий, але й змішаний характер [71, с. 112]. Наприклад, право на 

оплату праці залежно від займаної посади має набувати реального характеру 

як нормативно, так і економічно, а право на професійне навчання за державні 

кошти потребує економічних та організаційних засобів. Проте головну 

основоположну роль все ж відіграють юридичні засоби.  

Досить обґрунтовано з даного приводу висловлюється                                  

Т.В. Омельченко, який, узагальнюючи існуючі в науці погляди на систему 

гарантій прав, свобод і обов’язків особи, підтримав тих авторів, що визнають 

домінуючу роль юридичних засобів у механізмі реалізації, охорони і захисту 
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прав особи. Він пояснив це тим, що існуючі в державі соціально-економічні, 

політичні й ідеологічні умови самі по собі ще не забезпечують реалізацію 

прав і свобод особи. Гарантіями вони стають лише завдяки юридичній формі 

й організаційним зусиллям держави і суспільства, а свій вираз юридичні 

гарантії знаходять у безпосередній правореалізуючій діяльності людини та у 

правозастосовній діяльності держави [72, с. 8]. Частково підтримаємо дану 

точку зору та відмітимо, що все ж доцільно розмежовувати юридичний 

механізм забезпечення прав і свобод та інші види, наприклад, економічний. 

Безумовно, в основі будь-якого механізму перебувають юридичні засоби, але 

коли ми говоримо про юридичний механізм забезпечення прав та свобод, ми 

маємо на увазі сукупність правових засобів. У той же час економічний 

механізм забезпечення прав та свобод складатимуть в переважній більшості 

економічні засоби, форми та способи, за допомогою яких створюватимуться 

економічні умови для реалізації прав та свободи людини і громадянина.  

На підтвердження вищезазначеного, О.Ф. Скакун визначила механізм 

забезпечення прав і свобод людини як систему засобів і чинників, які 

забезпечують необхідні умови поваги до всіх основних прав і свобод 

людини, що є похідними від її гідності [73, с. 190]. Вважаємо таку позицію 

вдалою та відмітимо, що із урахуванням того, що механізм забезпечення 

трудових прав людини є складовою механізму забезпечення прав загалом, 

така дефініція буде аналогічною, проте із урахуванням наступної специфіки: 

1) за допомогою даного механізму здійснюється забезпечення трудових прав; 

2) суб’єктами захисту прав є суб’єкти трудових правовідносин; 3) охорона 

здійснюється за допомогою норм трудового права, а також шляхом 

спеціального правового регулювання інституційним законодавством. 

Таким чином, механізм забезпечення трудових прав працівників є 

масштабною складною системою правових явищ, взятою у єдності та 

узгодженості елементів, за допомогою яких динамічно забезпечується їх 

реалізація шляхом гарантування, захисту та охорони трудових 

правомочностей, що здійснюється уповноваженими на те органами та 
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особами у спосіб, передбачений чинним законодавством про працю й 

спеціальними нормативно-правовими актами. 

Отже, використовуючи встановлену нами сутність забезпечення 

трудових прав державних службовців, зазначимо, що механізмом 

забезпечення трудових прав державних службовців є масштабна складна 

система правових явищ, взята у єдності та узгодженості елементів, за 

допомогою яких динамічно забезпечується реалізація суб’єктивних трудових 

прав державних службовців із урахуванням особливостей даної категорії 

працівників шляхом гарантування, захисту та охорони трудових 

правомочностей, що здійснюється уповноваженими на те органами та 

особами у спосіб, передбачений чинним законодавством про працю і 

Законом України «Про державну службу». 

У правовій науці відсутня єдина точка зору щодо форм механізму 

забезпечення прав людини. Найбільш поширеною є частково проаналізована 

нами позиція О.Ф. Скакун, згідно з якою механізм соціально-правового 

забезпечення прав людини формують наступні підсистеми: механізми 

реалізації, охорони, захисту прав, а складові його гарантії являють собою 

відповідні умови і засоби, що сприяють реалізації кожною людиною прав, 

свобод і обов’язків, закріплених у Конституції України. Щодо механізму 

реалізації прав людини, до його складу входять заходи, спроможні створити 

умови для втілення прав і свобод людини. Механізм охорони прав людини 

складають заходи з профілактики правопорушень для утвердження 

правомірної поведінки особи, здійснюючи при цьому функцію превенції 

протиправних дій. У свою чергу, механізм захисту прав людини містить 

заходи, які призводять до відновлення порушених прав неправомірними 

діями і відповідальності особи, що вчинила ці правопорушення [73, с. 190]. 

Вважаємо таку позицію найбільш доцільною, оскільки вона отримала 

широку підтримку у наукових колах. Переважна більшість робіт, 

проаналізованих нами у процесі дослідження питання поняття і сутності 

механізму забезпечення трудових прав державних службовців, оперували 
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саме такою концепцією.  Наприклад, така система використана у роботі              

В.М. Андріїва [60, с. 116]. Схожу точку зору висловлює і К.Г. Волинка, який 

відомий, зокрема, як дослідник механізму забезпечення прав і свобод особи. 

Під формами забезпечення прав і свобод особи зазначений автор розуміє 

зовнішні прояви взаємоузгодженого функціонування складових елементів 

механізму забезпечення прав і свобод особи, спрямовані на перетворення 

закріплених в законі прав і свобод у дійсність. Ними є забезпечення 

реалізації прав і свобод особи, забезпечення охорони прав і свобод особи, 

забезпечення захисту прав і свобод особи [74, с. 3]. Тобто, вказана позиція 

фактично дублює запропоновану О.Ф. Скакун триформну концепцію, тому 

ми погоджуємось із таким висвітленням досліджуваного питання. Водночас, 

у юридичній літературі присутні й інші, відмінні точки зору. В.І. Темченко 

до форм забезпечення прав і основних свобод людини відносить заохочення, 

здійснення чи реалізацію, імплементацію та захист [75, с. 84]. Така позиція є 

дискусійною, адже імплементація передбачає виконання державою 

міжнародних правових норм, що значно виходить за межі механізму 

забезпечення прав людини. Також спірним є віднесення до даного переліку 

заохочень, оскільки незрозуміло, яким чином вони можуть позитивно 

вплинути на здійснення прав людини. 

В.С. Шадрін відзначив, що забезпечення прав має комплексний 

характер та охоплює усі форми прихильності учасникам процесу у здійсненні 

прав, у тому числі: інформування особи про володіння правами та їх 

роз’яснення; створення необхідних умов щодо повноцінної реалізації прав; 

охорону прав від порушень; захист прав; поновлення порушених прав [76,             

с. 40]. Дана позиція заслуговує на увагу, проте відзначимо, що вона є 

невиправдано розширеною. Зазначені форми у цілому можна розглядати як 

складові конструкції механізму забезпечення прав, проте інформування є 

швидше складовою реалізації прав, оскільки воно створює належні умови для 

даного процесу. Водночас, поновлення порушених прав є елементом їх 
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захисту, на чому наголошують й інші науковці, у тому числі О. Ф. Скакун 

[73, с. 190].  

Тому аналіз вищезазначених і не тільки позицій науковців щодо 

виділення форм механізму забезпечення прав осіб засвідчив, що вітчизняні та 

закордонні вчені виділяють різні концепції поєднання категорій «реалізація», 

«захист», «охорона», «заохочення», «імплементація», «інформування», 

«поновлення» тощо. Проте традиційною та найбільш аргументованою є 

точка зору, згідно з якою механізм забезпечення прав включає такі форми: 1) 

реалізація прав; 2) захист прав; 3) охорона прав. Саме у такому вигляді варто 

здійснювати подальший аналіз питання щодо форм механізму забезпечення 

трудових прав державних службовців, що обумовлено наявністю різних 

цілей, які реалізовуються під час здійснення прав людини, та, відповідно, 

використанням різних засобів для досягнення цієї мети. Із урахуванням того, 

що кожна форма спрямована на досягнення власної цілі, вона потребує 

надання дещо ширшого тлумачення, що обумовлено необхідністю 

формування системного розуміння загальної спрямованості механізму 

забезпечення трудових прав державних службовців. 

На сьогодні теорія трудового права не має єдиної універсальної позиції 

як щодо структури механізму забезпечення трудових прав державних 

службовців, так і механізму забезпечення трудових прав загалом. Кожен 

механізм є високоорганізованою системою, а будь-яка система має свою 

структуру [77, с. 13]. Основними характеристиками для систем є єдність 

елементів, які перебувають у постійному зв’язку та відносинах між собою, а 

також формування сутності об’єкта як єдиного незалежного цілого. У більш 

спрощеному розумінні, структурою є визначений склад елементів механізму. 

Встановлюючи структуру механізму забезпечення прав людини, деякі 

автори акцентують увагу виключно на його формах як структурних 

елементах [60, с. 110-121], інші на рівнях його реалізації, виділяючи 

внутрішньодержавний та міжнародно-правовий елементи [21, с. 11-12]. 

Проте ми є прихильниками позицій, згідно з якими будь-який правовий 
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механізм становить собою  ретельно регламентовану сукупність юридичних 

засобів, які складають однорідний комплекс взаємопов’язаних правових 

інструментів, покликаних функціонувати як єдине ціле. На підтримку такої 

позиції виступає, зокрема, А.М. Колодій, з точки зору якого механізм 

забезпечення прав і свобод громадянина формують: 1) норми права; 2) 

правовідносини; 3) акти безпосередньої реалізації прав і обов’язків; 4) акти 

застосування норм права [78, с. 136].  У випадку встановлення елементів 

механізму забезпечення трудових прав державних службовців, у якості норм 

права виступатимуть акти законодавства про працю та про державну службу. 

Правовідносинами є відносини, врегульовані нормами трудового права, у які 

вступає державних службовець із метою реалізації свого права на працю. 

Актами безпосередньої реалізації прав і обов’язків є поведінка суб’єктів 

трудових правовідносин щодо реалізації їх прав як працівників та державних 

службовців. У свою чергу, акти застосування норм права – рішення 

уповноваженого компетентного державного органу або посадової особи, які 

на основі юридичних норм установлюють, змінюють чи припиняють права і 

обов’язки державних службовців як учасників трудових правовідносин або 

міру дисциплінарної чи матеріальної відповідальності за вчинене ними 

правопорушення під час виконання службових обов’язків.  

М.Д. Савченко до механізму забезпечення прав і свобод людини та 

громадянина відносить правові принципи, норми, а також умови й вимоги 

діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх 

посадових осіб, громадян, які сукупно забезпечують дотримання, реалізацію 

та захист прав і свобод громадян [79, с. 74]. Дану позицію вважаємо 

недосконалою з огляду на невиправдане розширення її рамок. Незрозуміло, 

чому умови й вимоги діяльності компетентних органів виділено в окремий 

інструмент, з огляду на те, що дане регулювання закріплюється передусім у 

змісті правових норм. 

Також досить широкий підхід до розуміння механізму забезпечення 

прав і свобод особи демонструє К.Г. Волинка, на думку якого механізм 
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забезпечення прав і свобод особи становить цілісну систему взаємозв’язаних 

елементів, до яких належать закріплені в Конституції України права, свободи 

та обов’язки людини та громадянина, що становлять конституційно-правовий 

статус особи, який, у свою чергу, виступає важливою нормативною 

передумовою здійснення, охорони та захисту прав і свобод, та передбачені 

Конституцією гарантії прав і свобод [74, с. 65]. Не погоджуємось із такою 

позицією з наступних міркувань. Саме твердження, що правовий статус 

особи забезпечує захист її прав є некоректним, оскільки права виступають  

його важливим елементом. Проте у цілому відзначимо, що усі проаналізовані 

погляди науковців на структуру механізму забезпечення прав є водночас 

відмінними у вузькому розумінні та достатньо схожими у концептуальному 

сенсі. Це є свідченням того, що загальні підходи у теорії права у цілому  

сформовані, проте їх розгляд через призму окремих наукових інститутів є 

проблемним питанням, що характеризується низкою прогалин. Тому, 

підсумовуючи усі розглянуті позиції, вважаємо за доцільне виділити 

структуру механізму правового забезпечення трудових прав державних 

службовців. 

1. Елементи, які мають організовуюче та регламентуюче значення – це 

правові норми, що закріплюють трудові права державних службовців та 

повноваження посадових осіб і державних органів, уповноважених 

здійснювати забезпечення трудових прав державних службовців. 

Норма права є базовим елементом будь-якого механізму правового 

забезпечення, що і підтверджено численними науковими дослідженнями. У  

теорії права нормою права вважається загальнообов’язкове правило 

поведінки, яке визначає для суб’єкта можливий варіант поведінки, тобто 

встановлює суб’єктивні юридичні права, а також визначає необхідний 

варіант поведінки, вказуючи на суб’єктивні юридичні обов’язки. Кожна 

норма права має зовнішнє вираження, якого вона набуває через прийняття 

нормативно-правового акта [80, с. 331]. Іншими словами, механізм 

забезпечення прав і свобод людини і громадянина у сфері запобігання та 
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протидії корупції базується на правовому регулюванні суспільних відносин, 

що здійснюється нормами права. Звідси випливає, що основою механізму 

правового забезпечення трудових прав державних службовців є комплексне 

поєднання норм законодавства про працю та про державну службу.  

У статті Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-

VIII [1] законодавцем включені положення, які дублюють норми трудового 

законодавства та окремих інститутів трудового права, наприклад: оплата 

праці, робочий час і час відпочинку, дисциплінарна та матеріальна 

відповідальність тощо. У самому тексті Закону також доволі широко 

застосовуються трудово-правові категорії, такі як правила внутрішнього 

трудового розпорядку, оплата праці, безпечні умови праці, відпустки, 

випробування при призначенні на посаду тощо.  

Отже, особливостями першої групи елементів механізму правового 

забезпечення трудових прав державних службовців є: 1) їх втілення у 

вигляді загальних трудових та спеціальних правил поведінки, закріплених у 

нормах інституційного законодавства; 2) умовний розподіл на норми, що 

закріплюють трудові права державних службовців, та норми, що 

регламентують повноваження посадових осіб і державних органів, 

уповноважених здійснювати забезпечення трудових прав державних 

службовців; 3) часткове дублювання норм трудового законодавства у статтях 

Закону України «Про державну службу» та застосування в даному 

нормативно-правовому акті численних трудо-правових категорій. 

2. Елементи державного примусу, що передбачають можливість 

поновлення порушених прав державного службовця та притягнення до 

відповідальності перед державою їх порушника. Дану групу елементів 

становлять державні гарантії застосування заходів державного примусу у разі 

порушення трудових прав державних службовців.  

Поняття «гарантії» поширюється на всю сукупність об’єктивних і 

суб’єктивних чинників, спрямованих на практичне забезпечення прав та 

свобод, на усунення можливих перешкод їх повного або належного 
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здійснення [11, с. 555]. Гарантії застосування державного примусу до 

порушників трудових прав державних службовців охоплюють всі можливі 

умови, засоби, способи, що забезпечують дотримання та охорону прав і 

свобод особи. Належна гарантованість трудових прав державних службовців 

передбачає наявність у вітчизняному законодавстві відповідних норм та 

створених і встановленому законом порядку суб’єктів, спрямованих на 

реалізацію даного виду захисту.  

Для підтвердження того, що елементи державного примусу є 

важливими складовими механізму правового забезпечення трудових прав 

державних службовців варто навести декілька прикладів. Так, статтею 11 

Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [1] 

встановлено, що у разі порушення прав або виникнення перешкод у їх 

реалізації, державному службовцю гарантоване право подати керівнику 

державної служби скаргу із зазначенням фактів порушення його прав або 

перешкод у їх реалізації. Даний вид захисту полягає у тому, що шляхом 

реалізації встановленої законом процедури за наявності достатніх підстав 

ініціюється службове розслідування, метою якого є: 1) припинення 

порушення трудових прав державних службовців; 2) притягнення до 

відповідальності винних осіб. 

Статтею 9 того ж Закону врегульовано проблему отримання 

державними службовцями незаконних наказів [1]. У разі виникнення сумніву 

щодо законності виданого керівником розпорядження, державний 

службовець може вимагати письмового підтвердження, що за умови 

незаконності такого наказу звільнить від відповідальності державного 

службовця. Тому при умові видання керівником злочинного наказу та 

дотримання державним службовцем встановленого порядку, відповідальність 

нестиме керівник, а державний службовець вважатиметься особою, чиї 

трудові права були порушені. 

Таким чином, специфічними рисами елементів державного примусу як 

складової механізму правового забезпечення трудових прав державних 
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службовців є: 1) закріплення в нормах спеціального законодавства;                           

2) застосування до керівників у разі надання злочинних розпоряджень;                              

3) закріплення спеціальних процедур, які мають бути здійсненими 

державними службовцями для визнання їх прав порушеними.  

3. Інституційні елементи – система спеціально створених суб’єктів, які 

у межах повноважень покликані забезпечувати трудові права державних 

службовців, їх гарантування та захист у разі порушення чи загрози 

порушення. 

Так, однією із специфічних рис державної служби є функціонування 

центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну політику у сфері державної служби – Національного 

агентства з питань державної служби. Аналіз завдань цього органу засвідчує, 

що захист трудових прав державних службовців не є безпосередньою метою 

його діяльності, оскільки функціональна спрямованість Агенства має більш 

масштабний інституційний характер. Проте дослідження окремих норм 

Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [1] вказує 

на те, що без нього механізм забезпечення трудових прав державних 

службовців неможливо втілити в життя. Прикладом діяльності даного органу 

у сфері захисту трудових прав державних службовців може слугувати 

процедура, закріплена статтею 11 Закону, згідно з якою Національне 

агентство з питань державної служби в особі його територіальних органів 

проводить службові розслідування та перевірки у разі подання державними 

службовцями скарг з приводу порушення їх трудових прав. Тобто в даному 

випадку зазначений орган здійснює процедури щодо поновлення трудових 

прав державних службовців.  

Статтею 13 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015             

№ 889-VIII [1] закріплено функції Національного агентства з питань 

державної служби, серед яких у досліджуваній сфері відзначимо наступні: 1) 

здійснення контролю за додержанням умов реалізації громадянами права на 

державну службу; 2) розгляд скарг державних службовців щодо прийняття, 
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проходження та припинення державної служби; 3) забезпечення захисту прав 

державних службовців під час зміни істотних умов служби тощо. Зміст даної 

норми є свідченням того, що Національне агентства з питань державної 

служби у процесі своєї діяльності здійснює вплив на забезпечення трудових 

прав державних службовців, а отже, інституційні елементи насправді 

виступають складовою механізму правового забезпечення трудових прав 

державних службовців. 

Тому до особливостей інституційних елементів як складової механізму 

правового забезпечення трудових прав державних службовців віднесемо:              

1) наявність у вітчизняній системі центрального органу виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної 

служби – Національного агентства з питань державної служби;                              

2) закріплення його повноважень у даній сфері в нормах Закону України 

«Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [1]; 3) захист трудових 

прав державних службовців, що реалізовується шляхом проведення 

службових розслідувань та перевірок, розгляду скарг, здійснення контролю. 

Таким чином, механізм забезпечення трудових прав державного 

службовця представлений трьома складовими: елементами, які мають 

організовуюче та регламентуюче значення; елементами державного примусу; 

інституційними елементами. Перші дві складових становлять систему норм, 

у той час як третя полягає у функціонуванні у вітчизняній державній системі 

спеціальних суб’єктів, покликаних здійснювати врегулювання значної 

кількості питань, пов’язаних із державною службою. Важливо відмітити, що 

нормативні елементи водночас є основою для функціонування інституційної 

підсистеми, визначаючи межі діяльності та повноважень останньої. 

Водночас, нормативними частинами здійснюється окреслення змісту форм 

механізму забезпечення трудових прав державних службовців. 

Відштовхуючись від зроблених висновків під час проведеного 

дослідження, пропонуємо виділити наступні особливості механізму 

забезпечення трудових прав державних службовців: 



83 

 

1) він є складовою частиною механізму забезпечення прав та свобод 

людини і громадянина.   

Трудові права виступають похідними від невід’ємних та 

невідчужуваних прав і свобод, якими наділена кожна людина. Окрім того, 

механізм забезпечення трудових прав характеризується тими ж самими 

складовими, що й механізм забезпечення прав та свобод людини і 

громадянина – закріпленням та гарантуванням прав, їх охороною й захистом. 

Водночас, співвідношення механізму забезпечення прав та свобод людини і 

громадянина та забезпечення трудових прав людини здійснюється на рівнях 

«ціле» та «частина», при цьому друге поняття носить спеціальний характер 

щодо першого та спрямовується виключно на регулювання трудових 

відносин; 

2) механізм забезпечення трудових прав являє собою систему правових 

засобів та заходів, які знаходяться між собою в тісній взаємодії та 

здійснюють взаємовплив одне на одного.  

Такий висновок можна зробити внаслідок аналізу сутності терміна 

«механізм» та відштовхуючись від організаційної форми правових 

механізмів. Внутрішні елементи механізму забезпечення трудових прав 

організовано функціонують, а їх дія спрямовується на реалізацію правових 

положень законодавчих актів у сфері праці і спеціального інституційного 

законодавства. Така діяльність законодавчо регламентована і здійснюється 

уповноваженими органами чи особами. Тісна взаємодія елементів дозволяє 

механізму забезпечення трудових прав досягти цілісності;  

3) мета механізму забезпечення трудових прав – цілеспрямована дія 

його елементів, за допомогою якої найповніше визначаються та 

закріплюються, а також максимально ефективно охороняються та 

захищаються можливості працівників під час реалізації своїх здібностей до 

продуктивної трудової діяльності на умовах трудового договору чи 

контракту.  
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Працівники повинні мати реальну можливість реалізовувати закріплене 

за ними право на працю, отримувати від цього певні соціально-економічні 

блага та використовувати різні способи відновлення порушених чи 

оспорюваних трудових прав;  

4) із функціональної точки зору його формують механізм реалізації, 

механізм охорони й механізм захисту цих прав, а із структурної – елементи, 

які мають організовуюче та регламентуюче значення, елементи державного 

примусу, інституційні елементи. 

Особливістю механізму забезпечення трудових прав є чітка 

визначеність його структурних елементів, яка у цілому має загальне визнання 

на науковому рівні. Кожен із зазначених елементів перебуває у тісній 

взаємодії, а отже, механізм забезпечення трудових прав державних 

службовців є цілісним правовим явищем. 

Таким чином, ефективність діяльності держави у сфері регулювання 

державної служби полягає у тому, що вона не просто закріплює трудові 

права державних службовців в актах законодавства про працю та про 

державну службу, а й забезпечує їх необхідним механізмом здійснення на 

практиці. Сам механізм є складним та динамічним і водночас об’єднує всі 

передумови для реалізації особою своїх прав, їх охорону й захист, 

нормативно-правове забезпечення.  

У процесі дослідження механізму забезпечення трудових прав 

державних службовців нами зроблено висновок, що дане питання не є 

належним чином дослідженим у вітчизняній науці. Наукових напрацювань 

теоретиків у галузі трудового права недостатньо з огляду на специфіку 

досліджуваної сфери. Державна служба є інститутом, який характеризується 

дворівневим врегулюванням питань, пов’язаних із трудовими правами, 

оскільки в даному механізмі, окрім Кодексу законів про працю, вагоме 

значення має Закон України «Про державну службу», яким і регламентовано 

функціонування кожного із елементів досліджуваної системи. Особливість 

механізму забезпечення трудових прав державних службовців полягає в 
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специфічних відносинах на рівні «працівник-роботодавець», своєрідних 

засобах примусу та характерологічних інституційних особливостях. Проте 

жоден із зазначених елементів на сьогодні не є належним чином 

розробленим, тому з огляду на динамічність досліджуваного інституту його 

теперішній стан варто охарактеризувати так: важливість та реальна 

теоретична розробленість механізму забезпечення трудових прав державних 

службовців наразі перебувають на різних рівнях. А отже, подальший 

розвиток даного правового інституту пов’яжемо із еволюцією кожного із 

виділених у процесі дослідження елементу механізму. 

 

2.2 Реалізація трудових прав державних службовців 

 

Згідно із статтею 43 Конституції України кожен має право на працю, 

що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно 

обирає або на яку вільно погоджується. Держава створює умови для повного 

здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі 

професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно-

технічного навчання, підготовки та перепідготовки кадрів відповідно до 

суспільних потреб. Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови 

праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом. Громадянам 

гарантується захист від незаконного звільнення. Право на своєчасне 

одержання винагороди за працю захищається законом [42]. Тобто 

законодавець відповідно до норм Основного Закону відносить трудові права 

працівників до основних прав людини і громадянина у державі та досить 

конкретно їх визначає. Проте, незважаючи на урегулювання нормами права 

відносин у сфері праці, інтереси суб’єктів цих відносин потребують втілення 

в життя з метою задоволення їх базових та соціальних потреб і належного 

захисту у випадку, коли відбувається їх розходження. Саме тому 

дослідження питання забезпечення трудових прав державних службовців 
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потребує звернення до форм механізму реалізації та захисту трудових прав 

даної категорії працівників. 

Реальне здійснення права на працю у сучасному суспільстві потребує 

волі держави, яка полягає у прийнятті законів, що забезпечують механізм 

його реалізації. Тому одним із основних елементів юридичного механізму 

забезпечення трудових прав є механізм їх реалізації, що включає передусім 

закріплення усіх видів юридичних гарантій трудових прав та інтересів та 

юридичну відповідальність роботодавця за невиконання чи неналежне 

виконання його трудових обов’язків. Дослідження питання реалізації 

трудових прав державних службовців є актуальним з огляду на те, що 

законодавство про державну службу зазнало значних змін протягом останніх 

років. Відповідно, механізм реалізації трудових прав даної категорії 

працівників отримав свій розвиток та набув адекватнішої адаптації до 

сучасних умов. Тому, оскільки вивчення даного питання на сьогодні 

переважно пов’язується із нормами законодавства, що втратило чинність, 

реалізація трудових прав державних службовців постає у якості актуальної 

теми для дослідження. Належний науковий аналіз дозволить визначити 

сучасний зміст даної правової категорії та заходи, які на сьогодні 

здійснюються державою з метою реального забезпечення трудових прав 

державних службовців. 

Незважаючи на важливість питань реалізації трудових прав державних 

службовців, їх науковий доробок у вітчизняній правовій доктрині наразі 

незначний. Серед дослідників даного питання доцільно виділити таких, як: 

Т.В. Андрейчук [81], А.А. Андрушко [82], О.М. Дуюнова [83], М.І. Іншин 

[84], О.В. Карпушова [85], Н.П. Мокрицька [86], Н.М. Обушенко [87], В.М. 

Павліченко [88], А.М. Слюсар [89], Т.І. Чавикіна [90], З.І. Шевчук [91], В.І. 

Щербина [92], І.І. Яцкевич [93] та ін. Проте у чинному законодавстві та 

науковій літературі все ще відсутня загальновизнана думка щодо розуміння 

та змісту реалізації трудових прав державних службовців, що визначає 

актуальність обраної тематики наукового пошуку та її мету. 
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Для розкриття поняття та сутності юридичного механізму реалізації 

трудових прав державних службовців варто проаналізувати такі категорії як 

«реалізація права», «реалізація прав працівників» та «реалізація прав 

державних службовців». 

Термін «реалізація» визначається як здійснення чого-небудь, 

перетворення у щось реальне, приведення в життя плану, проекту, ідеї, 

програми, намірів [94, с. 561]. Тобто реалізацією є певний процес 

переведення явища із теоретичної у практичну площину для досягнення 

результату із використанням його якостей та особливостей. Дане визначення, 

перенесене у сферу права, можна сформулювати таким чином: це втілення у 

життя правових принципів та приписів. Загальновідомим є латинський 

юридичний вислів – «Supervacuum esset leges condere, nisi esset qui leges 

tueretur», тобто немає сенсу приймати закони, якщо вони не будуть 

виконуватися. А отже, реалізацію прав державних службовців варто 

пов’язати із тими законодавчими приписами, які закріплюють межі 

поведінки даної категорії осіб під час виконання трудових обов’язків.  

Відштовхуючись від найширшого розуміння терміна «реалізація», 

стверджуємо, що реалізацією прав є практичне втілення правових норм, що 

закріплюють межі правомірної поведінки суб’єктів права. У такому разі, 

реалізація полягає у здійсненні нормативних приписів, за допомогою яких 

досягаються цілі правового регулювання, закріплені законодавцем шляхом 

правотворчості. Отже, поняттю «реалізація» притаманні наступні ознаки: 1) 

активна форма, так як реалізація є не статичним, а динамічним процесом, що 

здійснюється у процесі діяльності компетентних суб’єктів; 2) практичний 

характер, оскільки реалізація передбачає виконання теоретичних приписів у 

суспільних відносинах; 3) системність, тому що з аналізу сутності даного 

поняття стає зрозумілим, що реалізація становить собою послідовність 

взаємопов’язаних дій, спрямованих на отримання передбаченого результату. 

На підставі цього зробимо висновок, що реалізація трудових прав державних 

службовців є сукупністю дій щодо втілення законодавчо закріплених 
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приписів, пов’язаних із правомочністю осіб заробляти собі на життя 

державною службою, яку вони вільно обирають або на яку вільно 

погоджуються, що передбачає належні, безпечні і здорові умови праці, 

заробітну плату, не нижчу від визначеної законом тощо. 

Аналізуючи відповідні напрацювання юридичної науки, можемо 

зауважити, що наявні дефініції не дають змоги встановити єдине розуміння 

даного правового явища. Наприклад, Л. С. Явич стверджував про особливу 

роль реалізації права та звертав увагу на те, що здійснення права – це засіб 

його буття, існування, дії, виконання ним своєї головної соціальної функції. 

Неможливо зрозуміти право, якщо абстрагуватися від механізму його 

реалізації в житті суспільства [95, с. 285]. Іншими словами, реалізація 

трудових прав державних службовців полягає у переведенні закріплених в 

чинному законодавстві соціальних благ та можливостей у стан їх дійсного 

використання державними службовцями з метою задоволення їх інтересів та 

потреб у процесі здійснення державної служби. 

З точки зору А.М. Колодія, реалізацією прав і свобод є форма їх буття, 

що зводиться до переведення соціальних благ, що закріплені нормами права, 

в стан їх можливого і дійсного використання конкретною особою (особами) з 

метою задоволення своїх різноманітних потреб та інтересів [96, с. 218]. 

Науковцем здійснено аналіз даного поняття через призму втілення вимог 

законодавчих приписів конкретно визначеним суб’єктом відповідних 

правовідносин. Звернімо увагу на застосування терміна «переведення». Це є 

свідченням того, що у процесі їх втілення вони здійснюють перехід із 

теоретичної у практичну площину з метою досягнення якіснішого стану 

забезпечення умов життєдіяльності державного службовця. Також 

відзначимо формулювання «стан їх можливого і дійсного використання», з 

яким погодимось не у повній мірі. Як нами встановлено, реалізація є 

динамічним процесом, що передбачає дійсне використання державними 

службовцями їх прав із метою задоволення потреб та інтересів у трудовому 

процесі. В той же час, словосполучення «можливе використання» свідчить 
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про наявність у особи прав, якими вона може користуватись, проте не втілює 

їх у життя в даний момент, що не зовсім відповідає сутності досліджуваного 

явища. 

В.С. Нерсесянц сформулював визначення поняття «реалізація 

об’єктивного права» як діяльність, що узгоджується із вираженою в законі 

волею, яку можна розглядати як процес і як кінцевий результат. Кінцевий 

результат реалізації права означає досягнення повної відповідності між 

вимогами норм здійснити певні поступки або утримуватися від них і сумою 

фактичних дій, що настануть [97, с. 422]. Така позиція багато в чому схожа з 

розглянутою раніше позицією А.М. Колодія, проте звернемо особливу увагу 

на те, що термін «реалізація» у даному контексті трактується у двох аспектах. 

З одного боку, «реалізація» є самою сукупністю дій, що вчиняються 

суб’єктами правовідносин згідно з правовими приписами, з іншого – вона 

виступає кінцевим результатом вчинення цих дій. Таким чином, згідно з 

такою позицією реалізацію прав державних службовців варто розглядати як 

сукупність дій, що вчиняються на підставі правових норм, для втілення права 

на працю, з чим ми погоджуємось.  

В якості підтвердження правильності таких міркувань приведемо 

твердження О.Ф. Скакун, яка вбачає реалізацію права у втіленні 

розпоряджень правових норм в правомірній поведінці суб’єктів права та у їх 

практичній діяльності, причому її можна розглядати і як процес, і як 

кінцевий результат [73, c. 218]. Таким чином, реалізація права розглядається 

у практичному здійсненні нормативних приписів та в результаті даного 

процесу, що є абсолютно тотожним підходом. Звернімо увагу на 

формулювання «втілення розпоряджень правових норм у практичній 

діяльності». Таке бачення реалізації прав є вдалим з огляду на дослідження 

реалізації прав працівників, у тому числі і державних службовців, оскільки в 

основі даного явища перебувають правомочності громадян, якими вони 

наділяються для ефективної реалізації свого права на працю у власних 



90 

 

інтересах та інтересах держави. Тому такою практичною діяльністю у 

нашому випадку є державна служба.  

Таким чином, відштовхуючись від сутності понять «реалізація» та 

«реалізація прав», маємо можливість надати власне тлумачення механізму 

реалізації трудових прав державних службовців, під яким розуміємо 

комплексний процес переходу закріплених у нормативних актах трудових 

можливостей державних службовців у сферу їх практичного використання у 

процесі здійснення ними трудової діяльності.   

Отже, враховуючи зроблені висновки, можемо стверджувати, реалізація 

трудових прав державних службовців є наочною демонстрацією дієвості та 

ефективності правотворчості. У разі нереалізації правових норм, вони так і 

залишаються ідеальною теоретичною моделлю, у якій відсутній 

двосторонній зв’язок між законотворчим процесом і перетворенням в життя 

прав державних службовців. Тому на процес реалізації трудових прав 

державних службовців мають вплив такі фактори як відповідність чинного 

законодавства потребам державної служби, професіоналізм працівників, що 

здійснюють свою трудову діяльність від імені держави, ступінь 

гарантованості їх основних прав та свобод. Отже, в правовому регулюванні 

трудових прав державних службовців процес їх реалізації займає не менш 

важливе місце, ніж їх нормативне закріплення. 

Водночас, здійсненню правомочностей державних службовців у сфері 

трудової діяльності притаманна певна форма, що визначається в залежності 

від виду реалізованої норми. У юридичній науці виділяються три форми 

реалізації права: дотримання, виконання та використання [98, с. 62]. Їх 

юридичні основи відображені у чинному законодавстві про державну службу 

та опосередковують зовнішнє вираження переведення у стан реальної 

дійсності зазначеної правомочності. Одразу відмітимо, що виконання у 

правовій доктрині пов’язується із реалізацією зобов’язуючих норм у формі 

активної поведінки по здійсненню покладених на особу юридичних 

обов’язків, тобто дана категорія не поширюється на сферу трудових прав. 
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Як відзначає Г.І. Чанишева, трудові права поширюються виключно на 

суб’єктів індивідуальних та колективних трудових відносин [99, с. 137]. На 

підставі цього варто зробити висновок, що реалізація прав державних 

службовців здійснюється на індивідуальному та колективному рівнях. Аналіз 

частини 1 статті 7 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015             

№ 889-VIII [1] засвідчує, що індивідуальна реалізація трудових прав 

державних службовців передбачає, зокрема, здійснення прав на працю, на 

чітке визначення посадових обов’язків, на оплату праці, на відпустки, на 

охорону праці тощо. Водночас, колективна реалізація трудових прав являє 

собою втілення трудових правомочностей державних службовців як 

учасників трудового колективу, що здійснюється власне трудовим 

колективом. Відмітимо, що реалізація колективних трудових прав не може 

негативно впливати на індивідуальні трудові права та знижувати їх рівень, 

закріплений законодавством. Це свідчить про тісний зв’язок між обома 

видами реалізації трудових прав державних службовців. 

Як вказує В.М. Андріїв, механізм реалізації трудових прав працівників 

включає закріплення усіх видів юридичних гарантій трудових прав та 

інтересів [60, с. 184]. Іншими словами, основними правовими засобами 

забезпечення трудових прав державних службовців є юридичні гарантії. 

Саме їм властиві вищерозглянуті риси, які характеризують їх як головний 

фактор надання трудовим правам державних службовців якості об’єктивного 

явища. 

Таким чином, дослідження питання «реалізація трудових прав 

державних службовців» дозволяє виділити наступні елементи даного 

механізму: 

1) дотримання трудових прав державних службовців. 

Так, дотриманням є реалізація норм-заборон, що за своєю сутністю 

характеризуються пасивною поведінкою, а саме відмовою від дій, які 

визначаються правом як правопорушення. Наприклад, згідно з частиною 1 

статті 62 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII 
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[1] державний службовець зобов’язаний не допускати вчинків, несумісних із 

статусом державного службовця, а у відповідності до частини 1 статті 32 

цього ж Закону не допускається призначення на посаду державної служби 

особи, яка буде прямо підпорядкована близькій особі або якій будуть прямо 

підпорядковані близькі особи. Отже, дотриманням є відмова державного 

службовця у процесі здійснення трудових відносин від дій, визначених 

Законом України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [1] як 

неприпустимі. 

До ознак дотримання як елементу реалізації трудових прав 

державних службовців виднесемо наступні: а) є видом пасивної поведінки 

державного службовця; б) становить сукупність дій, які державний 

службовець зобов’язується не вчиняти; в) без наявності даного елементу в 

механізмі реалізації, забезпечення трудових прав державного службовця є 

неможливим; 

2) використання трудових прав державних службовців.  

Використання – це реалізація норм-дозволів, яка проявляється у формі 

здійснення наданих особі суб’єктивних прав [100, с. 62]. Наприклад, форма 

реалізації трудових прав державних службовців – це сукупність тих способів 

та засобів, що використовуються суб’єктом трудових правовідносин у 

процесі їх здійснення. Так, згідно з частиною 3 статті 56 Закону України 

«Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [1] за згодою керівника 

державної служби для державного службовця може встановлюватися 

неповний робочий день або неповний робочий тиждень. На прохання вагітної 

жінки, одинокого державного службовця, який має дитину віком до 14 років 

або дитину-інваліда, у тому числі яка перебуває під його опікою, або який 

доглядає за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку, керівник 

державної служби зобов’язаний установити для них неповний робочий день 

або неповний робочий тиждень. 

Особливості використання трудових прав державних службовців як 

елементу реалізації трудових прав державних службовців варто виразити 
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наступним чином: а) є видом активної поведінки державного службовця; б) 

становить сукупність дій, які державний службовець реалізовує у своїй 

практиці; в) оскільки використання трудових прав за своєю сутністю є 

юридичним фактом, який позначає вчинення певної дії, значення даного 

елементу полягає у тому, що він є відправним моментом для забезпечення 

трудових прав державних службовців; 

3) гарантії трудових прав державних службовців. 

У Кодексі законів про працю України термін «гарантія» застосовується 

досить широко. Наприклад, даний нормативно-правовий акт містить глави 

VІІІ та ІX «Гарантії і компенсації» і «Гарантії при покладенні на працівників 

матеріальної відповідальності за шкоду, заподіяну підприємству, установі, 

організації» [101]. Водночас в Законі України «Про державну службу» від 

10.12.2015 № 889-VIII розділ VI має назву «Оплата праці, заохочення і 

соціальні гарантії», проте сам перелік гарантій не є чітко встановленим. У 

нормах статей відповідного розділу сам термін «гарантія» замінюється 

іншими термінами, такими як «забезпечення», «встановлення», 

«застосування». Наприклад, у статті 50 вказано: «Держава забезпечує 

достатній рівень оплати праці державних службовців для професійного 

виконання посадових обов’язків, заохочує їх до результативної, ефективної, 

доброчесної та ініціативної роботи» [101]. Тобто зміст наведеної статті 

полягає в тому, що держава гарантує належне забезпечення працівників 

матеріальними засобами, достатніми для нормального існування, проте 

законодавець оперує терміном «забезпечує» у розумінні поняття «гарантує». 

Також доцільно відмітити, що саме трактування поняття «гарантії» у 

даному нормативно-правовому акті має дещо відмінне від встановленого 

значення. Наприклад, згідно із статтею 54 Закону України «Про державну 

службу» від 10.12.2015 № 889-VIII державному службовцю у випадках і 

порядку, визначених Кабінетом Міністрів України, може надаватися 

службове житло та матеріальна допомога для вирішення соціально-

побутових питань [101]. Тобто у розділі, присвяченому гарантіям, 
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законодавцем здійснено швидше припущення того, що така вірогідність 

передбачена, проте це не можна вважати гарантією у широкому розумінні. 

Отже, із урахуванням вищевстановленого та норм Закону України «Про 

державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [1] нами виділено низку 

гарантій трудових прав державних службовців як основної складової 

механізму їх реалізації. Пропонуємо згрупувати їх наступним чином: 

а) спеціальні гарантії державних службовців. Дану групу становлять 

гарантії, що мають інституційний характер та стосуються виключно 

діяльності даної категорії працівників: 

– гарантія захисту права на державну службу.  У разі порушення прав 

або виникнення перешкод у їх реалізації, державному службовцю 

гарантоване право подати керівнику державної служби скаргу із зазначенням 

фактів порушення його прав або перешкод у їх реалізації. Специфічний 

характер даної гарантії полягає в особливій процедурі її втілення. Захист 

права на державну службу здійснюється в першу чергу керівником 

працюючої особи;  

– гарантія підвищення рівня професійної компетентності державних 

службовців. Державним службовцям створюються умови для підвищення 

рівня професійної компетентності шляхом професійного навчання, яке 

проводиться постійно. На відміну від інших категорій працівників, навчання 

державних службовців здійснюється за державні кошти та є обов’язковим;  

– гарантії прав державних службовців під час застосування 

дисциплінарного та матеріального стягнення.  Дисциплінарне та матеріальне 

стягнення має відповідати ступеню тяжкості вчиненого проступку та вини 

державного службовця і може бути накладено тільки у разі встановлення 

факту вчинення дисциплінарного проступку та вини державного службовця. 

Цю гарантію віднесемо до даної категорії з огляду на те, що сам механізм 

притягнення державних службовців до відповідальності за порушення 

законодавства про працю є специфічним, оскільки у законодавстві про 

державну службу передбачено специфічні процедури його реалізації. Отже, 
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за таких умов гарантування прав державних службовців має іншу специфіку, 

аніж щодо усіх інших категорій працівників; 

б) загальнотрудові гарантії державних службовців. Дана група 

представлена  гарантіями, характерними для всіх категорій працівників. 

Гарантії прав державних службовців характеризуються інституційною 

специфікою, проте їх загальне розуміння є тим самим, що і стосовно інших 

категорій працівників: 

– гарантія оплати праці державних службовців – держава забезпечує 

достатній рівень оплати праці державних службовців для професійного 

виконання посадових обов’язків, заохочує їх до результативної, ефективної, 

доброчесної та ініціативної роботи;  

– гарантія заохочень державних службовців – у даному контексті 

доцільно відзначити, що ця гарантія стосується лише державних службовців, 

які здійснюють бездоганну та ефективну державну службу та мають особливі 

заслуги;  

– гарантія створення належних умов для виконання посадових 

обов’язків.  Керівник державної служби зобов’язаний створювати здорові та 

безпечні умови, необхідні для належного виконання державними 

службовцями своїх обов’язків;  

– гарантія робочого часу і часу відпочинку – тривалість робочого часу 

державного службовця становить 40 годин на тиждень при п’ятиденному 

робочому тижні;  

– гарантія щорічних основних відпусток – державним службовцям 

надається щорічна основна оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних 

днів, якщо законом не передбачено більш тривалої відпустки, з виплатою 

грошової допомоги у розмірі середньомісячної заробітної плати тощо.  

Отже, гарантії трудових прав державних службовців є процедурними 

аспектами реалізації прав державних службовців у сфері трудових 

правовідносин. Із вищедослідженого стає зрозумілим, що реалізація 

правомочностей державних службовців у сфері праці забезпечується шляхом 
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встановлення юридичних гарантій. На їх основі створюються необхідні 

умови як для достатнього життєвого рівня працівників, так і для належного 

здійснення ними трудових обов’язків.  

Специфічними особливостями гарантій трудових прав державних 

службовців як елементу реалізації трудових прав державних службовців є: а) 

їх закріплення у нормах Закону України «Про державну службу»; б) їх 

розподіл на спеціальні та загальнотрудові; в) сам перелік гарантій не є чітко 

встановленим. 

Таким чином, для того щоб трудові права державних службовців були 

реалізованими, їм насамперед потрібно відмовитись від дій, які визначаються 

правом як правопорушення і водночас реалізовувати норми-дозволи, 

закріплені Законом України «Про державну службу». Дотримуючись 

зазначених умов та маючи відповідні гарантії, закріплені у вітчизняному 

законодавстві, державні службовці реалізовують свої суб’єктивні трудові 

права у процесі здійснення трудової діяльності. 

 

2.3 Захист трудових прав державних службовців 

 

Захист прав людини є однією із найгостріших проблем української 

дійсності. При реалізації будь-яких трудових правовідносин можуть 

виникнути підстави для захисту прав їх сторін, тобто найманих працівників 

та роботодавців. Тому однією із найважливіших складових механізму 

забезпечення трудових прав державних службовців є їх захист. 

Проблематика категорії захисту трудових прав державних службовців як 

складова механізму забезпечення трудових прав державних службовців 

передусім пов’язується із невисоким рівнем наукового опрацювання даного 

питання як стосовно категорії державних службовців, так і інших категорій 

працівників. У контексті євроінтеграційних процесів у нашій державі одним 

із стратегічних напрямів реформування є забезпечення захисту трудових прав 

державних службовців з огляду на специфіку сутності даної правової 
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категорії. Враховуючи, що специфіка сфери державної служби в наших 

умовах зумовлює значну плинність кадрів, без забезпечення захисту прав 

таких працівників неможливий подальший розвиток державної служби в 

Україні. За цих обставин актуальним є встановлення того, чи забезпечується 

в нашій державі правова та фактична можливість ефективної боротьби 

державних службовців за свої трудові права в рамках законності та чи 

існують адекватні правові форми захисту трудових прав державних 

службовців у відносинах із роботодавцями.  

Захист трудових прав працівників був та залишається одним із 

пріоритетних завдань держави. Зміни, які на сьогодні відбуваються в Україні, 

призвели до суттєвого зниження соціального та правового захисту 

працюючих осіб, стану охорони праці, порушення порядку виплати 

заробітної плати тощо. Отже, в умовах соціальної та економічної кризи 

посилюється розуміння вразливості правового статусу працівників. Щодо 

осіб, які у процесі своєї трудової діяльності діють від імені держави, така 

можливість має бути виключена взагалі. Саме тому питання захисту 

трудових прав державних службовців як складової механізму забезпечення 

трудових прав державних службовців є важливим для дослідження у 

сучасних умовах.  

У тій чи іншій мірі вивчали тематику захисту трудових прав державних 

службовців такі науковці: В.М. Андріїв [102], О.С. Боєва [103], В.Я. Бурак 

[104], С.Я. Вавженчук [105], Н.Д. Гетьманцева [106], М.І. Іншин [107], О.В. 

Касмінін [108], І.Г. Козуб [109], О.В. Лавріненко [110], І.С. Сахарук [111], 

А.М. Слюсар [112] та інші.  

Основна проблема дослідження питання захисту трудових прав 

державних службовців полягає у відсутності єдиного сталого підходу до 

розуміння даного явища, а його наукова розробленість перебуває на вкрай 

низькому рівні. Також принагідно відзначити, що ні Закон України «Про 

державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [1], ні Кодекс законів про 
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працю [101] не містить роз’яснення того, що являє собою захист прав 

працівників та які існують форми цього захисту. 

Доцільною вбачаємо позицію І.П. Лаврінчук, яка розглядає захист 

трудових прав через призму механізму правового регулювання. З даного 

приводу науковець зазначає наступне: «Якщо механізм правового 

регулювання визначається в цілому як система всіх державно-правових 

(юридичних) засобів владного впливу на суспільні відносини, то під 

захистом прав розуміють застосування примусових засобів впливу 

уповноваженою особою або компетентними державними органами та 

громадськими організаціями щодо забезпечення реалізації порушених прав і 

відносять його до останнього етапу праворегулюючого механізму» [113,              

с. 19]. Тобто, захист трудових прав державних службовців відповідно до 

такої позиції варто розуміти як комплекс дій з відновлення порушених 

трудових прав, спрямованих на встановлення справедливості та забезпечення 

дотримання законних прав та інтересів даної категорії найманих працівників. 

Іншими словами, на відміну від інших елементів механізму правового 

регулювання, у даному випадку настання захисту хронологічно відноситься 

до моменту, що настає вже після порушення прав або в сам момент 

порушення.  

С.С. Алексєєв під поняттям «захист» розуміє державно-примусову 

діяльність, спрямовану на здійснення таких відновлювальних завдань: на 

відновлення порушеного права та забезпечення виконання юридичного 

обов’язку [114, с. 202]. Захист трудових прав насправді має дещо ширше 

розуміння. По-перше, він не обмежується діяльністю виключно державних 

органів. По-друге, знехтувано наявністю примирних органів, які у тому числі 

вирішують і трудові спори. У даному контексті більш точно роз’яснив дане 

явище М.Є. Мариненко, на думку якого захист є безпосереднім відновленням 

порушених чи оспорюваних прав, здійснюваним уповноваженими органами 

у встановленій процесуальній формі. З точки зору ученого, існує три форми 

захисту трудових прав: громадська, судова, адміністративна [115, с. 5]. 
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Звернемо увагу на формулювання «уповноважені органи», що свідчить про 

невичерпність переліку таких суб’єктів та про недопущення вченим 

обмеження переліку примирних органів лише тими, що створюються за 

участі держави. Загалом, позиція науковця свідчить про те, що захистом 

трудових прав працівників варто вважати сукупність засобів, заходів, 

способів, прийомів та методів щодо відновлення порушених прав. 

Отже, аналіз даних позицій засвідчив можливість виділити два 

основних  елементи правового захисту трудових працівників: 1) наявність 

передумови для здійснення правового захисту; 2) здійснення захисту у 

передбаченому законі порядку. На підставі проведеного дослідження 

сформулюємо визначення поняття «захист прав» як сукупності засобів 

впливу щодо забезпечення реалізації порушених чи оспорюваних прав, що 

передбачають застосування примусових засобів впливу уповноваженою 

особою або іншими компетентними суб’єктами.   

Захист трудових прав державних службовців має свою специфіку та 

суттєво відрізняється від усіх інших категорій працюючих осіб. Оскільки 

самі трудові правовідносини державних службовців є специфічними, їх 

трудові права та обов’язки безпосередньо пов’язуються із трудовими 

функціями, які передбачає відповідна посада. Проте спільним знаменником 

для усіх посад є здійснення діяльності від імені держави на благо інтересів 

людини і громадянина, фізичних та юридичних осіб і держави. Тому саме 

правовим статусом державних службовців визначаються межі реалізації їх 

трудових прав і, відповідно, після їх подолання виникають підстави для 

захисту. 

Однією із ознак механізму забезпечення трудових прав державних 

службовців є спеціальне правове регулювання. Отже, їх захист здійснюється 

не лише за допомогою Конституції України [42] та Кодексу законів про 

працю України [101], а в першу чергу нормами Закону України «Про 

державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [1]. Тому державні службовці, 

будучи носіями тих самих суб’єктивних трудових прав і обов’язків, що й  
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інші працівники, водночас мають особливий правовий статус, обумовлений 

специфікою службової діяльності. Так, дана категорія працівників здійснює 

свою трудову діяльність від імені держави і виконує специфічні завдання та 

функції. Особливістю механізму забезпечення трудових прав державних 

службовців є те, що ним одночасно реалізовуються їх галузеві правомочності 

як суб’єктів трудових правовідносин та умови для здійснення ними 

службових повноважень. Тому даний момент повинен бути врахованим під 

час процедури захисту порушених трудових прав державних службовців. 

Таким чином, державні службовці як суб’єкти трудових правовідносин, 

володіючи унікальним обсягом прав, характеризуються і специфічним 

захистом своїх трудових прав.  

Таким чином, захист трудових прав державних службовців – це 

сукупність засобів впливу щодо забезпечення реалізації та відновлення 

порушених чи оспорюваних прав державних службовців та компенсації 

завданої шкоди, що передбачають застосування примусових засобів впливу 

уповноваженими державними органами та особами. 

Відштовхуючись від встановленої у даній роботі сутності поняття 

«механізм», зазначимо, що метою механізму захисту трудових прав 

державних службовців є максимально ефективна дія його елементів, згідно з 

якою здійснюється забезпечення соціально-правових можливостей 

працівників під час здійснення ними державної служби. За таких умов 

важливим є встановлення складових даного механізму. 

В.С. Венедиктов виділив наступні з них: 1) систему трудового права і 

законодавства; 2) правові принципи, які визначають напрямки правового 

регулювання трудових відносин за участю працівників, зміст прав та 

обов’язків останніх; 3) систему правозахисних органів у цій сфері, в тому 

числі органів нагляду і контролю [116, с. 157]. Дослідником виділено три 

основних елементи, аналіз яких дає змогу зробити висновок, що учений 

демонструє бачення механізму у широкому розумінні, який полягає у 

широкомасштабній діяльності щодо поновлення трудових прав у разі їх 
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порушення та недопущення даної проблеми. Ми не у повній мірі погодимось 

із виділенням принципів у складі даного механізму, адже вони є швидше 

теоретичною категорією, яка має вияв у змісті правових норм. Самі ж правові 

норми виділені у окрему групу, тому вбачаємо більш логічним віднесення до 

складових досліджуваного механізму лише двох елементів – системи 

законодавства та системи інституційних органів. 

В.Ф. Погорілко у даному контексті виділив сім елементів: 1) органи 

державної влади і місцевого самоврядування та відповідні посадові особи; 2) 

спеціалізовані державні і громадські органи та організації у справі захисту 

прав і свобод людини; 3) політичні партії і відповідні громадські організації 

та їх органи: 4) засоби масової інформації, державні і недержавні органи та 

організації в галузі масової інформації; 5) нормативно-правові акти 

матеріального і процесуального характеру, які передбачають і закріплюють 

права, порядок їх реалізації і захисту та юридичну відповідальність за їх 

порушення; 6) правові акти, які підтверджують наявність, межі і характер 

прав і свобод; 7) інші соціальні норми та їх акти [117, с. 100]. Проте аналіз 

наведеної позиції засвідчив, що вона є невиправдано розширеною. Так, 

перших чотири елементи можна умовно об’єднати у систему органів, 

передусім правозахисних, а інші три становлять групу нормативних 

приписів. Тобто загалом дана позиція є схожою із запропонованою                            

В.С. Венедиктовим. 

А.В. Андріїв до механізму захисту трудових прав та законних інтересів 

працівників доцільно відносить способи захисту зазначених прав та 

інтересів. При цьому варто відмітити, що проблема способів захисту 

досліджується представниками науки цивільного права, а також цивільного 

процесу [60, с. 280]. Тому на підставі здійсненого аналізу пропонуємо 

механізм захисту трудових прав державних службовців розглядати у 

єдності трьох елементів: 

1) системи трудового права і законодавства; 
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2) системи органів у даній сфері, у тому числі правозахисних, органів 

нагляду і контролю. 

Дані елементи вже неодноразово аналізувались нами у даній роботі, а 

їх вияв у механізмі захисту трудових прав державних службовців є у цілому 

тотожний до більш загальних категорій, таких як механізм забезпечення 

трудових прав державних службовців. У сфері трудового права особливого 

значення набуває Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015                

№ 889-VIII [1], яким і закріплено основоположні інструменти захисту 

трудових прав державних службовців. Наприклад, статтею 11 Закону 

встановлено процедуру захисту права на державну службу, кінцевою метою 

якої є поновлення працівника у порушених правах. Не менш важливе 

значення для даного механізму мають й інші норми, які регламентують 

відносини державних службовців і керівників відповідних органів. 

Щодо системи органів, настільки ж вагоме значення відіграє 

центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 

державну політику у сфері державної служби – Національне агентство з 

питань державної служби. У сфері захисту трудових прав державних 

службовців згідно із статтею 13 Закону України «Про державну службу» від 

10.12.2015 № 889-VIII [1] Національне агентство з питань державної служби, 

зокрема, розглядає скарги державних службовців щодо прийняття, 

проходження та припинення державної служби та забезпечує захист прав 

державних службовців під час зміни істотних умов служби. Тому зробимо 

висновок, що функції даного органу мають вагомий вплив на механізм 

захисту трудових прав державних службовців. 

Таким чином, враховуючи вищенаведене дослідження, вважаємо 

доцільним виділення специфічних ознак розглянутих категорій у комплексі, 

до яких віднесемо: а) роль системи трудового права і законодавства та 

системи державних органів у цілому є тотожною із функціями даних 

елементів у механізмі забезпечення трудових прав державних службовців; б) 

Закон України «Про державну службу» є основним нормативно-правовим 
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актом у системі законодавства про захист трудових прав державних 

службовців; в) Національне агентство з питань державної служби є 

центральним органом, що здійснює захист трудових прав державних 

службовців; 

3) способи захисту прав державних службовців. 

Наступним елементом, що потребує встановлення, є способи захисту 

трудових прав, оскільки на сьогодні дана проблема залишається 

дискусійною. Причому ця дискусійність має місце як щодо державних 

службовців, так і стосовно усіх категорій найманих працівників. У Кодексі 

законів про працю України [101] дані категорії окремо не виділені, а 

розпорошені по главах. Така ж ситуація має місце і у нормах Закону України 

«Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [1]. Тому формування 

розуміння сутності категорії «способи захисту трудових прав» потребує 

звернення до правової доктрини. 

Доцільно відзначити, що питання захисту прав переважно перебуває у 

сфері наукових інтересів вчених-цивілістів, а у галузі трудового права такі 

дослідження не проводяться. Так, дослідник у галузі цивільного права              

В.С. Єм під способами захисту розумів закріплені чи санкціоновані законом 

правозастосувальні заходи, за допомогою яких здійснюється усунення 

порушення права та вплив на правопорушника [118, с. 410]. Незважаючи на 

цивілістичність даного підходу, відзначимо його обґрунтовану доцільність. 

Тож таке формулювання може слугувати базою для виведення авторської 

дефініції поняття захисту трудових прав. 

Водночас, цивілістичне розуміння дозволяє сформулювати визначення 

способу захисту трудових прав державних службовців як сукупність дій, що 

спрямовується на відновлення порушених суб’єктивних трудових прав, 

відшкодування шкоди та їх попередження у майбутньому у процесі 

діяльності уповноважених суб’єктів.  
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У даному контексті відзначимо, що у статті 16 Цивільного кодексу 

України закріплено перелік способів захисту цивільних прав та інтересів, які 

застосовуються судом:  

1) визнання права;  

2) визнання правочину недійсним;  

3) припинення дії, яка порушує право;  

4) відновлення становища, яке існувало до порушення;  

5) примусове виконання обов’язку в натурі;  

6) зміна правовідношення;  

7) припинення правовідношення;  

8) відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової 

шкоди;  

9) відшкодування моральної (немайнової) шкоди;  

10) визнання незаконним рішення, дій або бездіяльності органу 

державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу 

місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб [119]. Проте 

подібних положень не містить чинний Кодекс законів про працю України, що 

значно знижує ефективність галузевого механізму захисту трудових прав та 

законних інтересів різних категорій працівників.   

Аналіз статті 16 Цивільного кодексу України дозволяє розподілити 

способи захисту трудових права на поновлюючі, припиняючі та 

компенсаційні. Поновлюючими є способи поновлення порушених прав та 

примушення до виконання обов’язку. Наприклад, аналіз статті 9 Закону 

України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [1] свідчить про 

те, що державний службовець у разі виникнення у нього сумніву щодо 

законності виданого керівником наказу повинен вимагати його письмового 

підтвердження, після отримання якого зобов’язаний виконати такий наказ. У 

разі визнання наказу протиправним та за умови наявності такого письмового 

підтвердження, державного службовця буде поновлено у його правах. 
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Припиняючими способами є винесення припису органом з нагляду за 

порушенням трудового законодавства про усунення порушення, визнання 

недійсними умов договорів про працю, які погіршують становище 

працівників порівняно із законодавством про працю тощо. Приклад 

припиняючого способу закріплено у нормі частини 7 статті 11 Закону 

України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [1]. Національне 

агентство з питань державної служби за фактом подання скарги державного 

службовця ініціює та проводить службове розслідування з метою перевірки 

фактів, викладених у скарзі. У разі виявлення порушень прав державного 

службовця або створення перешкод у їх реалізації, винні у порушенні 

посадові особи повинні бути притягнуті до відповідальності, встановленої 

законом, а перешкоди в реалізації цих прав підлягають усуненню. У даному 

контексті під припиненням мається на увазі по-перше, припинення 

деструктивної діяльності керівників, а по-друге, припинення 

перешкоджанню належної реалізації своїх трудових прав державними 

службовцями. 

До компенсаційних способів належать відшкодування матеріальної чи 

моральної шкоди. Наприклад, частиною 4 статті 56 Закону України «Про 

державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [1] на державного службовця 

може бути покладено обов’язок працювати понад установлену тривалість 

робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час. У 

такому разі їм надається грошова компенсація або протягом місяця 

відповідні дні відпочинку. 

Отже, ознаками способів захисту прав державних службовців як 

елементу механізму захисту трудових прав державних службовців є: 1) 

відсутність їх чіткого виділення у нормах законодавства про працю та про 

державну службу; 2) їх розподіл на поновлюючі, припиняючі та 

компенсаційні; 3) регламентація нормами Закону України «Про державну 

службу». 
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Підсумовуючи, можемо зазначити, захист трудових прав державних 

службовців потребує наявності відповідних систем правових норм та 

державних органів, а також закріплення способів захисту трудових прав 

державних службовців. За умови наявності вказаних елементів за допомогою 

відповідного механізму трудові права державних службовців отримують свій 

захист.  

Аналізуючи отримані результати дослідження, варто зробити висновок, 

що реалізація та захист трудових прав державних службовців перебувають у 

досить якісному стані, проте звичайно потребують удосконалення з метою 

утвердження непорушності даних категорій на практиці.  

Від належного ефективного механізму реалізації трудових прав 

державних службовців залежить реальне усунення всіх перешкод на шляху 

до задоволення їх потреб та інтересів, що має безпосередній вплив на 

функціонування державної служби у нашій державі. У процесі дослідження 

нами встановлено, що механізм реалізації трудових прав державних 

службовців на сьогодні перебуває на етапі становлення та постійно 

удосконалюється. Розвиток даного інституту у вітчизняній науці на сьогодні 

недостатній, що є суттєвою проблемою, адже більшість елементів зазначеної 

системи залишаються поза увагою, що не дозволяє сформувати цілісне та 

однозначне розуміння механізму реалізації трудових прав державних 

службовців. Незважаючи на те, що загальнотрудові аспекти реалізації прав 

працівників постійно перебувають у полі зору вітчизняних дослідників, 

специфічний характер державної служби свідчить, що зазначене питання у 

подальшому потребує більшої уваги з боку представників наукових кіл. 

Категорія захисту трудових прав державних службовців 

характеризується наявністю ще більшої кількості теоретичних і практичних 

проблем та прогалин. Передусім варто відзначити, що сама категорія захисту 

у зазначеній сфері майже не розробляється теоретично, тому більшість 

дослідників наголошують на необхідності користування  напрацюваннями 

вчених-цивілістів. Водночас, залишаються малодослідженими питання 
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способів захисту як елементу досліджуваного механізму. Специфіка 

структури Закону України «Про державну службу» не дозволяє сформувати 

цілісне розуміння щодо вичерпного переліку можливостей державних 

службовців як категорії працюючих громадян для захисту своїх прав. 

Найпоширенішим способом є письмове звернення до керівника чи 

вищестоящих органів щодо випадків порушення їх прав, що є не надто 

ефективним методом, оскільки порушення трудових прав переважно 

вчиняються саме роботодавцями. Інститут захисту трудових прав державних 

службовців у нинішньому вигляді все ще залишається молодим та 

недосконалим, а отже, подальший його розвиток пов’язаний із ліквідацією 

існуючих теоретичних та нормативних прогалин. 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. До структури механізму правового забезпечення трудових прав 

державних службовців входять такі елементи: 1) елементи, які мають 

організовуюче та регламентуюче значення – це правові норми, що 

закріплюють трудові права державних службовців та повноваження 

посадових осіб і державних органів, уповноважених здійснювати 

забезпечення трудових прав державних службовців; 2) елементи державного 

примусу, які передбачають можливість поновлення порушених прав 

державного службовця та притягнення до відповідальності перед державою 

їх порушника. Дану групу елементів становлять державні гарантії 

застосування заходів державного примусу у разі порушення трудових прав 

державних службовців; 3) інституційні елементи – система спеціально 

створених суб’єктів, які у межах повноважень покликані забезпечувати 

трудові права державних службовців, їх гарантування та захист у разі 

порушення чи загрози порушення. 

2. Особливостями механізму забезпечення трудових прав державних 

службовців є такі: 1) це складова частина механізму забезпечення прав та 
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свобод людини і громадянина; 2) являє собою систему правових засобів та 

заходів, які знаходяться між собою в тісній взаємодії та здійснюють взаємний 

вплив; 3) мета механізму забезпечення трудових прав – цілеспрямована дія 

його елементів, відповідно до якоі найповніше визначаються та 

закріплюються, а також максимально ефективно охороняються та 

захищаються можливості працівників під час реалізації своїх здібностей до 

продуктивної трудової діяльності на умовах трудового договору чи 

контракту; 4) із функціональної точки зору його формують механізм 

реалізації, механізм охорони й механізм захисту цих прав, а із структурної – 

елементи, які мають організовуюче та регламентуюче значення, елементи 

державного примусу, інституційні елементи. 

3. Механізм реалізації трудових прав державних службовців – це 

комплексний процес переходу закріплених у нормативних актах трудових 

можливостей державних службовців у сферу їх практичного використання у 

процесі здійснення ними трудової діяльності.   

4. До ознак дотримання як елементу реалізації трудових прав 

державних службовців віднесено наступні: 1) є видом пасивної поведінки 

державного службовця; 2) становить сукупність дій, які державний 

службовець зобов’язується не вчиняти; 3) без наявності даного елементу в 

механізмі реалізації забезпечення трудових прав державного службовця є 

неможливим. 

5. Особливостями використання трудових прав державних службовців 

як елементу реалізації трудових прав державних службовців вважаються такі: 

1) є видом активної поведінки державного службовця; 2) становить 

сукупність дій, які державний службовець реалізовує у своїй практиці; 3) 

оскільки використання трудових прав за своєю сутністю є юридичним 

фактом, який передбачає вчинення певної дії, значення даного елементу 

полягає у тому, що він є відправним моментом для забезпечення трудових 

прав державних службовців. 
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6. Спеціальні гарантії державних службовців становлять гарантії, що 

мають інституційний характер та стосуються виключно діяльності даної 

категорії працівників: 1) гарантія захисту права на державну службу. У разі 

порушення прав або виникнення перешкод у їх реалізації, державному 

службовцю гарантоване право подати керівнику державної служби скаргу із 

зазначенням фактів порушення його прав або перешкод у їх реалізації. 

Специфічний характер даної гарантії полягає в особливій процедурі її 

втілення. Захист права на державну службу здійснюється в першу чергу 

керівником працюючої особи; 2) гарантія підвищення рівня професійної 

компетентності державних службовців. Державним службовцям 

створюються умови для підвищення рівня професійної компетентності 

шляхом професійного навчання, яке проводиться постійно. На відміну від 

інших категорій працівників, навчання державних службовців здійснюється 

за державні кошти та є обов’язковим; 3) гарантії прав державних службовців 

під час застосування дисциплінарного та матеріального стягнення. 

Дисциплінарне та матеріальне стягнення має відповідати ступеню тяжкості 

вчиненого проступку та вини державного службовця і може бути накладено 

тільки у разі встановлення факту вчинення дисциплінарного проступку та 

вини державного службовця.  

Загальнотрудові гарантії державних службовців представлені  

гарантіями, характерними для всіх категорій працівників. Гарантії прав 

державних службовців характеризуються інституційною специфікою, проте 

їх загальне розуміння є таким же, як і для інших категорій працівників: 1) 

гарантія оплати праці державних службовців – держава забезпечує достатній 

рівень оплати праці державних службовців для професійного виконання 

посадових обов’язків, заохочує їх до результативної, ефективної, доброчесної 

та ініціативної роботи; 2) гарантія заохочень державних службовців – у 

даному контексті доцільно відзначити, що зазначена гарантія стосується 

лише державних службовців, які здійснюють бездоганну та ефективну 

державну службу і мають особливі заслуги; 3) гарантія створення належних 
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умов для виконання посадових обов’язків – керівник державної служби 

зобов’язаний створювати здорові та безпечні умови, необхідні для належного 

виконання державними службовцями своїх обов’язків; 4) гарантія робочого 

часу і часу відпочинку – тривалість робочого часу державного службовця 

становить 40 годин на тиждень при п’ятиденному робочому тижні; 5) 

гарантія щорічних основних відпусток – державним службовцям надається 

щорічна основна оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів, 

якщо законом не передбачено більш тривалої відпустки, з виплатою 

грошової допомоги у розмірі середньомісячної заробітної плати тощо. 

7. Захист трудових прав державних службовців – це сукупність засобів 

впливу щодо забезпечення реалізації та відновлення порушених чи 

оспорюваних прав державних службовців та компенсації завданої шкоди, що 

передбачають застосування примусових засобів впливу уповноваженими 

державними органами та особами. 

8. Запропоновано механізм захисту трудових прав державних 

службовців розглядати у єдності трьох елементів: 1) системи трудового права 

і законодавства; 2) системи органів у даній сфері, у тому числі 

правозахисних, органів нагляду і контролю; 3) способів захисту прав 

державних службовців. 
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РОЗДІЛ 3 

ОПТИМІЗАЦІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРУДОВИХ ПРАВ ДЕРЖАВНИХ 

СЛУЖБОВЦІВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

 

3.1 Проблеми забезпечення трудових прав державних службовців та 

шляхи їх вирішення 

 

Досвід України та багатьох інших країн світу неодноразово 

продемонстрував, що суспільство, у якому неналежним чином організована 

трудова діяльність державних службовців, відчуває серйозні труднощі, 

пов’язані із якістю державного управління та рівнем життя громадян. 

Вітчизняне законодавство характеризується величезним масивом законів та 

підзаконних нормативно-правових актів, проте незважаючи на це, для нього 

характерні численні правові колізії, прогалини та інші протиріччя. Такі 

моменти зумовлюють проблематику і у науковій теорії, і в практичному 

застосуванні правових норм. Іншими словами, актуальність даної теми є 

безпосередньо пов’язаною із неналежною якістю забезпечення трудових прав 

державних службовців та прорахунками законодавця у процесі проведення 

попередніх реформ державної служби. Тому питання проблем забезпечення 

трудових прав державних службовців не втрачає своєї актуальності в Україні 

протягом кількох останніх десятиліть. 

Таким чином, дослідження проблем даного інституту спрямоване на 

встановлення прогалин у реалізації трудових прав державних службовців та 

пошук можливостей їх вирішення. У даному контексті важливим є надання 

аргументованих пропозицій та рекомендацій щодо удосконалення правового 

регулювання у сфері службово-трудових відносин, що і обґрунтовує 

важливість дослідження.  

Варто звернути увагу на безперервну еволюцію вітчизняного 

законодавства, у тому числі під впливом вимог Європейського Союзу. 

Незважаючи на постійну зміну основних параметрів державної служби, 
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зрозумілим є те, що низка законодавчих приписів вимагає коригування і в 

подальшому. Дана проблематика актуалізується з огляду на те, що чимало 

профільних досліджень постійно втрачають свою значимість у зв’язку з 

прийняттям відповідних змін до законодавства.  

Забезпечення трудових прав державних службовців є особливим 

інститутом, адже їх регулювання здійснюється спеціальним нормативно-

правовим актом, який визначає статус державного службовця – Законом 

України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [1]. Оскільки з 

моменту його прийняття пройшло не так багато часу, на даний момент у 

правовій доктрині відсутні комплексні дослідження проблем забезпечення 

трудових прав державних службовців за новим Законом. Більше того, точки 

зору експертів щодо шляхів вирішення існуючих проблем суттєво 

відрізняються. За таких умов важливою є наукова розробка системи проблем 

та рекомендацій щодо їх вирішення. Тому необхідним є суттєве поглиблення 

досліджень проблематики правового регулювання державної служби саме у 

контексті регулювання трудових правовідносин державних службовців.  

Отже, фактична відсутність дисертаційних робіт, комплексних 

досліджень чи монографій щодо теми нашого дослідження та прогалини у 

діючому нормативно-правовому забезпеченні негативним чином впливають 

на реалізацію державними службовцями своїх повноважень. Проте 

проблематика забезпечення трудових прав державних службовців все ж 

фрагментарно перебуває у колі зору вітчизняних дослідників. До аналізу 

наявних прогалин та недоліків законодавчого регулювання у тій чи іншій 

мірі звертаються практично усі вчені, які вивчають правовий статус 

державних службовців, однак проблеми механізму правового забезпечення їх 

трудових прав все ж до сьогодні залишались поза увагою. Коло таких 

науковців є невеликим і до нього ми віднесемо передусім таких дослідників, 

як В.Б. Авер’янов, Ю.П. Битяк, І.П. Греков, С.Д. Дубенко, М.І. Іншин, Г.І. 

Леліков, В.Я. Малиновський, О.Ю. Оболенський, І.М. Пахомов, Є.С. 

Черноног та інших. Разом з тим, жоден із зазначених вчених не розглядав 
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дане питання комплексно, крім того, при відповідних дослідженнях 

аналізувались норми законодавства, які на сьогодні втратили чинність, що, у 

свою чергу, вказує на необхідність проведення ґрунтовного аналізу. 

Моніторинг наукової літератури засвідчив, що наразі відсутня єдина 

концепція проблем забезпечення трудових прав державних службовців. 

Вітчизняні науковці, здійснюючи аналіз державної служби, переважно 

концентруються на загальних проблемах даного інституту. Наприклад, 

колектив авторів у складі Р.А. Науменко, Л.М. Гогіної та  В.Д. Бакуменко, 

аналізуючи актуальні проблеми державної служби в Україні, виділив лише 

одну, яку ми можемо віднести до сфери механізму забезпечення трудових 

прав державних службовців – недосконалість нормативно-правових засад та 

інституціональних механізмів залучення громадян до державної служби, 

призначення на посади, просування державних службовців по службі [120,            

с. 32]. Проте проблема нормативно-правового забезпечення у цілому є 

характерною для багатьох вітчизняних інститутів, тому неправильно 

здійснювати пошук шляхів, спрямованих на удосконалення механізму 

забезпечення трудових прав державних службовців, саме у такому контексті. 

Як засвідчує дослідження даного питання, недосконалість  нормативно-

правових  засад має одночасний вияв у існуванні низки проблем, кожну з 

яких варто розглядати більш детально.  

Також у своїй роботі зазначені автори при аналізі державної служби як 

професійного інституту звернули увагу на недостатню  правову  та  соціальну  

захищеність  державних службовців,  а  також  наявну  диспропорцію  в  

оплаті  праці  вищого  корпусу  державних  службовців  та  державних  

службовців  V,  VI,  VII  категорій [120, с. 32]. З даного приводу відзначимо, 

що, по-перше, останніми роками у питаннях оплати праці та соціальної 

захищеності держава значним чином покращила існуючий стан речей.                

По-друге, незважаючи на близькість даної проблеми до окремих елементів 

механізму забезпечення трудових прав державних службовців, її негативний 

вияв швидше має вплив на добір кадрів на державну службу, їх плинність та 



114 

 

склад. Тому при розробці єдиної концепції існуючих проблем 

досліджуваного механізму аналізований недолік виділяти недоцільно. 

Детальне вивчення наукової літератури засвідчило, що прийняттям 

Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [1] 

вітчизняний законодавець значним чином вирішив проблеми, які виділялись 

науковцями протягом останніх декількох десятиліть. Проте окремі 

недосконалості правового регулювання все ще залишаються актуальними. 

Так, низкою авторів звернено увагу на проблему прийняття на державну 

службу членів політичних партій. Зокрема, на її існуванні наголошують             

Б.О. Безкоровайний [121, с. 256], К.Ю. Мельник [122, с. 159], В.Б. Авер’янов  

[77, с. 303], М.І. Іншин [123], О.В. Тищенко [124], Н.М. Неумивайченко [125] 

та інші. На перший погляд, така проблема не в повній мірі відповідає 

сутності механізму забезпечення трудових прав державних службовців, 

проте її аналіз свідчить про протилежне. Слід погодитися із К.Ю. 

Мельником, який відзначає, що таке обмеження є обґрунтованим, оскільки 

виводить органи держави з-під впливу політичних лідерів та відповідає цілям 

побудови правової держави в Україні, а також сприяє об’єктивному, 

неупередженому виконанню службовцями своїх посадових обов’язків [122, с. 

159]. Найголовнішою загрозою досліджуваному інституту вважаємо 

можливість політичних сил, наділених владою в нашій державі, здійснювати 

реструктуризацію штату державних службовців в різноманітних органах, 

виходячи із політичних мотивів, а не професійності та доцільності 

перебування на тій чи іншій посаді. Таким чином, без кардинального 

вирішення зазначеної проблеми стабільність функціонування усього 

правового інституту не може бути забезпеченою, а право на працю багатьох 

громадян України може бути порушеним.    

Законодавцем у останній редакції Закону України «Про державну 

службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [1] було здійснено спробу ліквідувати 

дану проблему за рахунок, зокрема, передбачення у статті 10 положення про 

політичну неупередженість державних службовців. Проте усі обмеження, 
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закріплені Законом, мають місце тільки тоді, коли такий державний 

службовець займає посаду державної служби категорії «А», а при вступі на 

державну службу перебування у політичній партії не є підставою для відмови 

особі. Отже, трудові права державних службовців не можуть бути 

забезпеченими у повній мірі при їх належності до певної політичної сили, 

адже у такому разі політичні інтереси можуть вирішувати питання 

просування по службі, виконання трудових обов’язків чи прийняття 

управлінських рішень, які негативним чином позначаться на правах та 

інтересах інших працюючих у даній сфері осіб. 

Також Б.О. Безкорований звертає увагу на те, що до особи державного 

службовця відсутня вимога щодо вільного володіння державною мовою та 

безперервного проживання на території України [121, с. 256]. Українська 

мова є офіційною мовою роботи, діловодства і документації органів 

державної влади та місцевого самоврядування. Тому ситуації, за яких 

державні службовці не володіють нею в повній мірі негативним чином 

впливають  на діяльність усього органу, осіб, що перебувають у 

підпорядкуванні, інших державних службовців. Виходячи з таких міркувань, 

віднесемо проблему вільного володіння державною мовою до існуючих 

проблем недосконалості правового регулювання.  

Однією із загальних проблем, на якій наголошують вітчизняні науковці, 

є неузгодженість норм Закону України «Про державну службу» від 

10.12.2015 № 889-VIII [1] із нормами Кодексу законів про працю [101]. 

Відзначимо, що в останній редакції Закону низка проблемних питань була 

врегульована і на сьогодні в даному спеціальному акті продубльовано цілий 

ряд норм законодавства про працю. Проте окремі неспівпадіння все ж 

залишились. О.В. Бутиліна, зокрема, звертає увагу на обмеження прав 

державних службовців у сфері охорони праці у порівнянні із іншими 

категоріями працівників [126, с. 257]. Наприклад, згідно із статтею 153 

Кодексу законів про працю України [101] працівник має право відмовитися 

від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для 
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його життя чи здоров’я або людей, які його оточують, і навколишнього 

середовища. У Законі України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-

VIII [1] таке положення відсутнє, хоча сутність державної служби на 

практиці об’єктивно передбачає ситуації, за яких може виникнути 

максимальна загроза здоров’ю працівника. Для державної служби 

характерними є постійні нервово-психічні та емоційні перевантаження, а 

окремі категорії працівників ще й ризикують власним життям при виконанні 

трудових обов’язків. Охорона праці покликана зберігати життя і здоров’я 

державних службовців від несприятливих впливів служби, тому необхідність 

особливого правового регулювання відносин, пов’язаних з охороною 

здоров’я державних службовців, обумовлена специфічними вимогами, які 

пред’являються до здоров’я державних службовців. Отже, подібні 

неузгодженості є неприйнятними. 

Також О.В. Бутиліна виділяє недолік обмеження прав державних 

службовців у сфері тривалості робочого часу в порівнянні із іншими 

категоріями працівників [126, с. 258]. Дана проблема також відноситься до 

питань охорони праці, тому пропонуємо подібні недоліки об’єднати в одну 

групу і назвати їх неузгодженостями між актами трудового та інституційного 

законодавства. 

Окрім того, в процесі дослідження даного інституту ми звернули увагу 

на існування окремих законодавчих прогалин. Наприклад, ні Закон України 

«Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [1], ні Кодекс законів про 

працю [101] не містить роз’яснення того, що являє собою захист прав 

державних службовців та які існують форми цього захисту. У зазначених 

актах дані категорії окремо не виділяються, вони розпорошені по різних 

главах, не становлячи єдину систему, а саме визначення способу захисту 

трудових прав державних службовців було сформульовано із урахуванням 

цивілістичного розуміння. 
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Тому на підставі здійсненого аналізу пропонуємо проблеми 

забезпечення трудових прав державних службовців класифікувати 

наступним чином: 

1) законодавчі прогалини. У процесі здійснення теоретичного 

дослідження елементів механізму забезпечення трудових прав державних 

службовців нами встановлено, що окремі складові даної системи не 

врегульовані взагалі нормами Закону України «Про державну службу» або ж 

потребують чіткої систематизації. До таких проблем віднесемо: 

а) відсутність роз’яснення того, що являє собою  захист прав державних 

службовців та які існують форми цього захисту; 

б) відсутність окремого виділення та розпорошеність по главах Кодексу 

законів про працю України [101] та Закону України «Про державну службу» 

від 10.12.2015 № 889-VIII [1] способів захисту трудових прав державних 

службовців; 

2) проблеми недосконалості правового регулювання. Окремі питання, 

пов’язані із державною службою, потребують суттєвого вдосконалення в 

інтересах розвитку досліджуваного правового інституту. У процесі аналізу 

наукової літератури та вітчизняного законодавства нами виділено наступні з 

них: 

а) відсутність закріплення заборони прийняття на державну службу 

членів політичних партій у переліку вимог до претендента на державну 

службу; 

б) відсутність закріплення вимоги щодо вільного володіння державною 

мовою у переліку вимог для кандидата на посаду державного службовця; 

в) відсутність закріплення вимоги щодо безперервного проживання на 

території України не менше десяти років для кандидатів на посаду 

державних службовців; 

3) неузгодженість між актами трудового та інституційного 

законодавства.  Закріплення в Законі України «Про державну службу»  від 

10.12.2015 № 889-VIII  [1] таких положень та термінології як оплата праці, 
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зміна умов праці, час відпочинку (відпустки), дисциплінарна та матеріальна 

відповідальність, безпечні умови праці, випробування при призначенні на 

посаду, правила внутрішнього трудового розпорядку є підтвердженням 

сприйняття законодавцем державної служби як самостійного виду праці. 

Проте окремі норми Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 

№ 889-VIII  [1] та Кодексу законів про працю [101] не відповідають одна 

одній, створюючи законодавчі колізії.  

У якості таких проблем передусім вбачаємо недоліки у сфері охорони 

праці державних службовців та неузгодженість норм Закону України «Про 

охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII [127], Кодексу законів про працю 

України [101] та Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015              

№ 889-VIII [1]. 

Відзначимо, що даний перелік проблем не є вичерпним. По мірі 

прийняття змін до вітчизняного законодавства низка проблем втрачала свою 

актуальність, натомість породжуючи нові. Проте тенденції до усунення 

вітчизняним законодавцем недоліків є позитивними, про що свідчать суттєві 

зміни і перетворення, здійснені за останніх декілька років. На сьогодні 

механізм забезпечення трудових прав державних службовців можна 

охарактеризувати у цілому найменшою кількістю проблемних питань, які 

існували у попередні роки. Водночас, окремі з них, зокрема виділені нами, 

все ж потребують пошуку шляхів вирішення.  

Аналіз розпочнімо із першої групи – законодавчих прогалин. Так, у 

процесі дослідження нами встановлено, що ні Закон України «Про державну 

службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [1], ні Кодекс законів про працю [101] не 

містять роз’яснення того, що являє собою захист прав державних службовців 

та які існують форми цього захисту.  

У зв’язку з цим пропонується доповнити Закон України «Про державну 

службу» окремою главою, присвяченою захисту прав державних службовців. 

У її рамках варто регламентувати статтю «Захист прав державних 

службовців» та викласти у такій редакції: «Державні службовці мають право 
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на захист своїх прав від порушень і протиправних посягань. Захистом є 

дозволена законодавством дія або бездіяльність з метою попередження або 

припинення порушень та відновлення власних прав. Форми захисту 

державних службовців встановлюються національним законодавством. 

Керівник державної служби не має права перешкоджати державним 

службовцям у здійсненні ними захисту прав». 

У такий спосіб буде сформульовано розуміння сутності категорії 

«способи захисту трудових прав», оскільки ні чинне законодавство про 

працю, ні правова доктрина не дає єдиної відповіді на запитання, що ж вона 

собою являє. Окрім цього, закріплення такої глави та статті дозволить 

вітчизняним науковцям при дослідженні способів захисту трудових прав 

державних службовців не посилатись на доробки вчених-цивілістів, що є 

позитивним кроком у напрямку розвитку досліджуваного інституту. 

Спорідненою до аналізованої є наступна проблема – способи захисту 

трудових прав державних службовців. Вони окремо не виділені, а 

розпорошені по главах Кодексу законів про працю України [101] та Закону 

України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [1]. Як і у 

випадку із дефініцією та сутністю даного поняття, вітчизняними вченими за 

основу переважно береться стаття 16 Цивільного кодексу України [119], 

оскільки ні чинне законодавство, ні правова доктрина не дає чіткої відповіді, 

що ж являють собою дані способи та який їх вичерпний перелік. 

Аналіз зазначеної статті Цивільного кодексу України [119] свідчить, що 

її адаптація до трудових правовідносин є неможливою, оскільки сутність 

цивільних та трудових правовідносин відрізняється суттєвим чином. Тому, 

виходячи із правової природи відносин державних службовців та їх 

роботодавців, запропоновано доповнити Главу Закону України «Про 

державну службу», присвячену захисту прав державних службовців, 

окремою статтею, в якій закріпити способи захисту трудових прав державних 

службовців наступним чином: «Способи захисту прав державних службовців. 

1. Право на захист особа здійснює на власний розсуд. 2. Нездійснення 
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особою права на захист не є підставою для припинення трудового права, що 

порушене, крім випадків, встановлених законом. 3. Способами захисту 

трудових прав державних службовців є: 1) невихід на роботу; 2) відмова від 

виконання обов’язків; 3) припинення дії, яка порушує право; 4) відновлення 

становища, яке існувало до порушення; 5) відшкодування збитків; 6) 

відшкодування моральної (немайнової) шкоди; 7) визнання незаконним 

рішення, дій або бездіяльності керівника державної служби». В подальшому 

змісті запропонованої Глави важливо розкрити сутність кожного із способів.  

Таким чином, першу групу проблем, законодавчих прогалин становлять 

ті недоліки досліджуваного інституту, на які вже тривалий час звертають 

увагу науковці та які на сьогоднішній день не є розробленими. Нами в межах 

зазначеної категорії підкреслено необхідність подолання прогалини 

законодавчої регламентації способів захисту трудових прав державних 

службовців, оскільки вони є важливою складовою механізму забезпечення 

трудових прав державних службовців. Специфічними особливостями даної 

групи є: 

1) відсутність їх регламентації у нормах Закону України «Про державну 

службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [1] та Кодексу законів про працю України 

[101]; 

2) з огляду на їх системоутворююче значення для механізму 

забезпечення трудових прав державних службовців, наявність таких 

прогалин не дозволяє повноцінно сформуватись досліджуваному інституту; 

3) прогалини долаються шляхом законодавчої діяльності компетентних 

органів, тому відмітимо, що дана категорія проблем не є сталою, оскільки їх 

перелік постійно  змінюється внаслідок прийняття нових норм, а також 

теоретичного розширення меж правового інституту. 

Наступною групою проблем є проблеми недосконалості правового 

регулювання. Вони викликають найбільшу кількість дискусій у науковому 

середовищі, адже перелік таких проблем багато в чому залежить від 

суб’єктивного сприйняття авторами сутності складових правового інституту. 
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Як і у випадку із законодавчими прогалинами, звернімо увагу на те, що 

численні недоліки були  подолані законодавцем шляхом прийняття нового 

Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [1]. Проте 

все ж окремі норми потребують змін та уточнень. У рамках даної групи 

проблем у першу чергу звернімо увагу на ті, наявність яких не дозволяє 

сформувати комфортне та професійне середовище для досліджуваної 

категорії працівників.  

Так, першою із виділених нами проблем є необхідність доповнення 

переліку вимог до претендента на державну службу забороною прийняття на 

державну службу членів політичних партій. Даний недолік вже частково був 

проаналізований нами в даній роботі, проте принагідно зауважимо, що на 

сьогодні стаття 19 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015                     

№ 889-VIII [1] такої вимоги не містить, хоча стаття 10 зазначеного Закону 

стосовно державних службовців передбачає політичну неупередженість. Всі 

обмеження, закріплені Законом, мають місце лише тоді, коли такий 

державний службовець займає посаду державної служби категорії «А». 

Наприклад, така особа не може бути членом політичної партії чи суміщати 

державну службу із статусом депутата місцевої ради. Разом з тим, при вступі 

на державну службу перебування у політичній партії не є підставою для 

відмови особі. 

Загалом, національне законодавство закріплює дану вимогу для певних 

категорій службовців державних органів. Так, відповідно до частини 4 статті 

54 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-

VIII [128] суддя не може належати до політичної партії, виявляти 

прихильність до неї, брати участь у політичних акціях та мітингах. Тобто, на 

відміну від державних службовців у цілому, дане правило поширюється на 

усіх без виключення суддів. Незважаючи на те, що саме віднесення суддів до 

категорії державних службовців є спірним та дискусійним у вітчизняній 

науці, дана норма демонструє, наскільки принциповим є дане питання 

стосовно осіб, які діють від імені держави.  
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Схожа норма міститься у статті 3 Закону України «Про прокуратуру» 

від 14.10.2014 № 1697-VII [129], яка вимагає від працівників прокуратури 

політичної нейтральності, окрім того, статтею 18 Закону встановлено, що 

прокурор не може належати до політичної партії, брати участь у політичних 

акціях, мітингах, страйках. Таким чином, щодо даного питання спостерігаємо 

неоднорідне врегулювання як в межах одного конкретного законодавчого 

акта, так і в цілому щодо усього масиву актів у даній сфері. У зв’язку з цим 

пропонуємо наступне:  

1) внести зміни до статті 19 Закону України «Про державну службу» та 

викласт її частину 2 із урахуванням наступних доповнень: «…2. На державну 

службу не може вступити особа, яка: … 9) є членом політичної партії чи 

суміщає державну службу із статусом депутата місцевої ради»; 

2) поширити дану заборону на усіх без виключення державних 

службовців. Внести зміни до статті 10 Закону України «Про державну 

службу» наступного змісту: «3. Державний службовець не має права:1) бути 

членом політичної партії. На час державної служби особа зупиняє своє 

членство в політичній партії; … 3) суміщати державну службу із статусом 

депутата місцевої ради». 

За допомогою таких змін усі кандидати на посаду державних 

службовців отримають початкову рівність в умовах, а в процесі здійснення 

службових обов’язків – свободу у прийнятті рішень та рівнозначність у 

трудових правах та обов’язках усіх працівників. Окрім того, такі положення 

дозволять забезпечити зосередженість державних службовців на виконанні 

своїх безпосередніх функцій, що позитивним чином впливатиме на роботу 

усього трудового колективу.  

Наступні проблеми варто об’єднати в одну, оскільки їх вирішення є 

одноплановим. Відсутність закріплення вимоги щодо вільного володіння 

державною мовою та безперервного проживання на території України у 

відповідному переліку вимог для кандидата на посаду державного службовця 

має негативні наслідки, оскільки державні службовці як складові трудового 
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колективу в результаті позбавлені можливості виконувати трудові обов’язки 

на рівних підставах. Реалізація прав державних службовців здійснюється на 

індивідуальному та колективному рівнях і якщо на індивідуальному рівні 

дана проблема не відноситься до механізму забезпечення трудових прав 

державних службовців, то на колективному є суттєвим недоліком. 

Наприклад, працівник, який не володіє державною мовою, не може якісно 

виконувати свої посадові обов’язки, що негативним чином впливає на 

діяльність усього органу. Державний службовець, що не проживає 

(проживав) безперервно на території України, не може бути рівноцінно 

зацікавленим у якісних результатах своєї діяльності із постійно 

проживаючими працівниками. Деякі автори звертають увагу в контексті 

даної проблему і на вікові особливості працівників [130, с. 170]. Проте на 

сьогодні вікове обмеження встановлено статтею 19 Закону України «Про 

державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [1], тому вважаємо, що такий 

недолік не є актуальним. 

Отже, на підставі усього вищезазначеного пропонуємо внести зміни до 

статті 19 Закону України «Про державну службу», доповниши її наступним 

чином: «…2. На державну службу не може вступити особа, яка: … 10) не 

володіє державною мовою; 11) безперервно проживає на території України 

менше десяти років». 

Підсумовуючи зазначену категорію проблем, варто відзначити, що її 

становлять ті недоліки, які стосуються правових норм, що потребують 

певних уточнень. Зазначена група в меншій мірі впливає на функціонування 

механізму забезпечення трудових прав державних службовців, проте 

значною мірою стосується колективних трудових правовідносин 

досліджуваної категорії працівників. До специфічних особливостей 

зазначеної категорії віднесемо наступні: 

1) являють собою необхідність конкретизації окремих норм 

спеціального законодавства; 
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2) не впливають значним чином на індивідуальні трудові 

правовідносини, проте є суттєвою складовою колективних; 

3) їх вирішення дозволить сформувати трудові колективи державних 

службовців, які максимально реалізовуватимуть свої трудові обов’язки в 

інтересах держави; 

4) в основі їх подолання перебуває унеможливлення стороннього 

впливу на трудову діяльність державних службовців, що забезпечить їх 

регламентацію виключно керівництвом відповідних органів чи установ та 

чинним законодавством. 

Остання виділена нами категорія проблем пов’язана із наявністю у 

досліджуваній сфері законодавчих колізій. Специфічна особливість трудових 

відносин державних службовців полягає у врегулюванні даного питання 

нормами Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII 

[1]. Водночас, трудові правовідносини в нашій державі перебувають у сфері 

регламентації норм законодавства про працю. Тому важливим є встановлення 

відповідності між нормами загального та спеціального законодавства, що не 

завжди має місце.  

Так, першою із виділених проблем є обмеження прав державних 

службовців у сфері охорони праці у порівнянні із іншими категоріями 

працівників. Як і всі громадяни України, державні службовці мають 

конституційне право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну 

плату, не нижчу від визначеної законом (ст. 43 Конституції України) [42]. Від 

реалізації цього права, соціальної захищеності державних службовців 

залежить виконання ними своїх службових обов’язків щодо побудови в 

Україні демократичної, соціальної, правової держави. Основні положення 

щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя і 

здоров’я у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови 

праці конкретизовано у Законі України «Про охорону праці» від 14.10.1992 

№ 2694-XII [127]. Відповідно до ст. 2 цього Закону його дія поширюється на 

всіх юридичних та фізичних осіб, які відповідно до законодавства 
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використовують найману працю, та на всіх працюючих, тобто і на державних 

службовців. 

Законодавство про працю, зокрема Кодекс законів про працю України 

[101], «регулює трудові відносини працівників усіх підприємств, установ, 

організацій незалежно від форм власності, виду діяльності і галузевої 

належності» (ст. 3 Кодексу законів про працю України). Співставивши у 

цьому контексті частини 1-4 статті 153 Кодексу законів про працю України 

[101] та частину 1 статті 13 Закону України «Про охорону праці» від 

14.10.1992 № 2694-XII [127], можна дійти висновку, що усі без винятку 

власники (роботодавці) незалежно від виду діяльності зобов’язані створити 

на всіх робочих місцях безпечні і нешкідливі умови праці. Проте далі у цій 

же статті 153 Кодексу законів про працю України [101] міститься наступне 

формулювання: «… у разі неможливості повного усунення небезпечних і 

шкідливих для здоров’я умов праці…». Тобто. фактично йдеться про те, що 

повне усунення небезпечних і шкідливих для здоров’я умов праці не завжди 

є можливим. У такому разі законодавець пропонує «повідомити про це орган 

державного нагляду за охороною праці, який може дати тимчасову згоду на 

роботу в таких умовах».  

Стосовно державних службовців це положення не має сенсу, оскільки у 

процесі їх діяльності можливе виникнення небезпечних для життя і здоров’я 

факторів, наприклад, нервово-психічні перевантаження, емоційні 

перевантаження чи інші шкідливі та небезпечні фактори, наявні на кожному 

конкретному об’єкті. У даному контексті важливим є передбачення у 

спеціальному законодавстві положень, які нададуть змогу державним 

службовцям прийняти міри, які дозволять їм зберегти здоров’я. Наприклад, 

припинити вчинення певних дій, що несуть небезпеку. Аналіз норм 

інституційного Закону засвідчив, що на сьогодні такі норми відсутні.  

Згідно із статтею 153 Кодексу законів про працю України [101] 

працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася 

виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров’я або людей, які 
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його оточують, і навколишнього середовища. Проте у Законі України «Про 

державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [1] таке положення відсутнє. 

Більше того, навіть у разі видання злочинного наказу державний службовець 

зобов’язаний його виконати, отримавши письмове підтвердження та 

повідомивши про нього керівника вищого рівня або орган вищого рівня. 

Право відмовитися від дорученої роботи вже згадувалось нами у якості 

одного із способів захисту прав державних службовців. Оскільки 

необхідність встановлення такої норми відзначається нами вже не вперше, це 

є одним із підтверджень необхідності привести у відповідність норми 

загального та спеціального законодавства, що дозволить вирішити як 

колізійні проблеми, так і заповнити існуючі прогалини. 

У зв’язку з вищедослідженим пропонуємо закріпити в окремій статті 

Закону України «Про державну службу» право державного службовця 

відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася ситуація, небезпечна для 

його життя чи здоров’я або людей, які його оточують, і навколишнього 

середовища. Дану статтю пропонується викласти наступним чином: 

«Створення безпечних і нешкідливих умов праці державного службовця. 

Керівник державної служби не вправі вимагати від працівника виконання 

роботи, поєднаної з явною небезпекою для здоров’я, а також в умовах, що не 

відповідають законодавству про охорону праці. Працівник має право 

відмовитися від дорученої роботи, якщо має місце небезпека виникнення 

нервово-психічних чи емоційних перевантажень або інших шкідливих та 

небезпечних факторів». 

Таким чином, право відмовитися від дорученої роботи водночас 

дозволить привести у відповідність норми Закону України «Про державну 

службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [1] й Кодексу законів про працю України 

[101], а також регламентувати один із способів захисту трудових прав 

державних службовців. 

Наступним недоліком досліджуваного інституту є проблема обмеження 

прав державних службовців у сфері тривалості робочого часу в порівнянні із 
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іншими категоріями працівників. Стаття 56 Закону України «Про державну 

службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [1] вступає в колізію із статтями 50 та 71 

Кодексу законів про працю України [101]. Так, згідно з нормами Закону для 

виконання невідкладних або непередбачуваних завдань державні службовці, 

для яких законом не передбачено обмежень щодо роботи, на підставі наказу 

(розпорядження) керівника державної служби зобов’язані з’явитися на 

службу і працювати понад установлену тривалість робочого дня, а також у 

вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час. У той же час, у статті 50 

йдеться про те, що підприємства і організації при укладенні колективного 

договору можуть встановлювати меншу норму тривалості робочого часу. 

Тобто мова йде про меншу тривалість роботи, але ніяк не більшу. Тому, 

незважаючи на багаторічну потребу у прийнятті нового Трудового кодексу 

України, вже на сьогодні важливим є встановлення таких норм у Кодексі 

законів про працю України [101], які передбачатимуть положення, що 

поширюватимуться на усі без виключення категорії працівників. 

Подібна ситуація має місце і щодо вихідних та святкових днів. Стаття 

71 Кодексу законів про працю України [101] закріплює заборону роботи у 

вихідні дні та винятковий порядок застосування такої роботи. Проте перелік, 

закріплений у частині 2 цієї статті недостатньо відповідає сутності державної 

служби в частині обов’язку державного службовця на підставі наказу 

(розпорядження) керівника з’явитися на службу у вихідні, святкові та 

неробочі дні. 

У зв’язку із цим пропонуємо узгодити норми Закону України «Про 

державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [1] і Кодексу законів про працю 

України [101] шляхом внесення змін до статей 50 та 71 Кодексу законів про 

працю України. Статтю 50 Кодексу запропоновано доповнити наступним 

чином: «Для виконання невідкладних або непередбачуваних завдань 

працівники, для яких законом не передбачено обмежень щодо роботи, на 

підставі наказу (розпорядження) власника або уповноваженого ним органу, 

про який повідомляється виборний орган первинної профспілкової 



128 

 

організації (за наявності), зобов’язані з’явитися на роботу і працювати понад 

установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі 

дні, у нічний час». 

У свою чергу, стаття 71 Кодексу запропонована у наступній редакції: 

«Стаття 71. Заборона роботи у вихідні дні. Винятковий порядок застосування 

такої роботи. … Залучення окремих працівників до роботи у вихідні дні 

допускається в таких виняткових випадках: … 5) для виконання 

невідкладних або непередбачуваних завдань». 

Отже, основною особливістю останньої із виділених груп проблем є її 

поширення як на акти спеціального, так і загального трудового 

законодавства. У Законі України «Про державну службу» від 10.12.2015              

№ 889-VIII [1] закріплено термінологію, що підтверджує сприйняття 

законодавцем державної служби як окремого виду праці. Проте існування в 

Кодексі законів про працю України [101] положень, які не поширюються на 

державних службовців, створюють у науковій літературі дискусії щодо 

належності відносин державних службовців із керівниками державної 

служби до трудової сфери. Загалом, до особливостей даної групи проблем 

нами віднесено наступні: 

1) поширення як на акти спеціального, так і законодавства про працю; 

2) вираження у формі правових колізій; 

3) безпосередній вплив на забезпечення прав працівників у сфері 

охорони праці та конституційно закріплених правомочностей працюючих 

осіб. 

Отже, досліджуючи питання проблем забезпечення трудових прав 

державних службовців, ми дійшли до висновку, що на сьогодні законодавче 

врегулювання даного питання перебуває у стані постійного розвитку та 

вдосконалення. У зв’язку із цим численні роботи, присвячені окремим 

аспектам аналізованого питання за останні роки втратили актуальність. 

Таким чином, можна зробити висновок, що сучасний механізм забезпечення 

трудових прав державних службовців було переглянуто, причому не без 



129 

 

використання досягнень вітчизняної науки. Під час дослідження звернено 

увагу на те, що значна кількість виділених проблем вже вирішена, причому у 

спосіб, запропонований теоретиками у сфері державної служби. 

Водночас, не можна стверджувати, що уся наявна проблематика є 

подоланою, оскільки численні прогалини, колізії та недоопрацювання все ще 

характеризують досліджувану сферу. Існуючі проблеми не надто масштабні, 

тому їх подолання є цілком реальним у найближчому майбутньому. Досвід 

останніх років засвідчує, що вирішення проблем механізму забезпечення 

прав державних службовців повинне бути комплексним, адже діяльність 

науковців та аналіз її надбань законодавцем у сукупності є пріоритетним 

шляхом вирішення усіх наявних на сьогодні прогалин у всіх правових 

інститутах нашої держави. 

 

3.2 Зарубіжний досвід забезпечення трудових прав державних 

службовців 

 

Протягом останніх десятиліть державна політика у сфері забезпечення 

трудових прав державних службовців була зосереджена на активних 

перетвореннях та формуванні принципово нових механізмів, спрямованих на 

створення підґрунтя для реалізації права на працю громадянами даної 

трудової категорії. Відбувалось постійне формування та удосконалення 

нормативно-правової бази, прийнято та неодноразово змінено спеціальне 

законодавство у даній сфері, регламентовано реалізацію відповідних 

правовідносин їх суб’єктами, здійснено модернізацію механізмів тощо. 

Проте, оцінюючи сучасний стан досліджуваного інституту, необхідно 

відмітити незавершеність даного процесу, а також недостатню ефективність 

у практичній реалізації його інструментів, а в умовах євроінтеграційних 

процесів в нашій державі важливою є заміна застарілих способів та методів у 

регулюванні суспільних відносин та виконання конкретних вимог, які 

постали перед Україною. 



130 

 

Процес формування інституту забезпечення трудових прав державних 

службовців потребує урахування багатьох чинників, серед яких чільне місце 

займає аналіз досягнень та помилок, допущених іноземними державами при 

організації даного механізму. Україна є молодою державою, тому більшість 

суспільних інститутів все ще перебувають на стадії формування чи розвитку. 

За таких умов вчитись на успіхах та помилках інших є цілком доцільним 

вектором еволюції досліджуваного інституту. Отже, аналіз досвіду інших 

країн у сфері забезпечення трудових прав державних службовців сприятиме 

формуванню в Україні такої політики у галузі державної служби, яка матиме 

максимальну користь для захисту прав та інтересів усіх працюючих громадян 

даної категорії. Актуальність дослідження зарубіжного досвіду забезпечення 

трудових прав державних службовців зумовлена тим, що у багатьох 

зарубіжних країнах дана система працює вже давно та має позитивні 

результати. Водночас в Україні все ще залишаються невстановленими окремі 

елементи даного механізму, чимало категорій є дискусійними та спірними. За 

таких умов набувають актуальності питання позитивного та негативного 

досвіду інших держав. Саме тому досвід інших країн у даній сфері є 

корисним для України і становить важливий предмет дослідження. 

Даний напрям поліпшення вітчизняного законодавства у досліджуваній 

сфері не знайшов значної підтримки серед вітчизняних науковців. 

Проблематика забезпечення трудових прав державних службовців у 

зарубіжних країнах досить часто обговорюється фахівцями, проте це питання 

не належить до числа вивчених належним чином. У зв’язку із цим 

відзначимо, що до аналізу окремих питань зарубіжного досвіду забезпечення 

трудових прав державних службовців звертались такі вчені: В.Б. Авер’янов, 

К.К. Баранцева, Ю.П. Битяк, Н.О. Богданова, В.Д. Бондар, С.Д. Дубенко, 

П.М. Ігнатьєв, М.І. Іншин, В.Я. Малиновський, Н.М. Мельтюхова,                      

О.Ю. Оболенський, В.М. Павліченко, В.П. Тимощук та інші. Проте у 

правовій доктрині переважно приділяється увага досвіду організації 

державної служби у цілому, тому існуючі праці не в повній мірі відповідають 
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тематиці нашого дослідження. Отже, невелика кількість профільних робіт з 

даної тематики та необхідність більш комплексного та деталізованого 

підходу зумовлюють потребу дослідити питання зарубіжного досвіду 

забезпечення трудових прав державних службовців та свідчать про його 

доцільність. 

Незважаючи на корисність вивчення досвіду зарубіжних держав, варто 

враховувати, що далеко не всі положення законодавств інших країн є 

можливими для інтеграції у вітчизняну правову систему. Так, В.В. Гриненко 

поділяє способи організації державної служби на відкриті і закриті. Відкрита 

система державної служби має місце, зокрема, в Австралії, Канаді та США, а 

її характерними рисами є мобільність і конкурентоспроможність персоналу. 

Кадровий добір у таких системах здійснюється на основі вільного доступу з 

урахуванням університетського диплома та незалежного конкурсу, причому 

для такої моделі характерним є жорсткий контроль з боку громадянського 

суспільства. Оплата праці визначається, в основному, за результатами роботи 

чиновника [131, с. 165]. Відзначимо, що на підставі аналізу загальних рис 

такої моделі встановлено наявність спільних точок перетину із вітчизняною 

системою організації державної служби. Тобто досвід таких держав є цілком 

доцільним для вивчення з метою удосконалення національного 

законодавства про державну службу. Поряд з цим, варто звернути увагу на 

перелік країн із відкритою системою державної служби. Це переважно 

держави, які розташовані на інших континентах, що не в повній мірі 

відповідає євроінтеграційним планам України.  

Закрита система державної служби склалася в Німеччині, Франції, 

Японії, вона характеризується ієрархічною системою добору кадрів, 

елітарними рисами в системі професійної підготовки вищих керівних кадрів, 

високим соціальним статусом. Оплата праці встановлюється залежно від 

посади та стажу державної служби [131, с. 165]. Запозичуючи досвід держав 

закритої системи, ми ведемо мову про побудову моделі державної служби на 

підставі досвіду провідних європейських держав. Проте описані загальні 
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риси свідчать про суттєві відмінності із вітчизняною системою, оскільки в 

європейських державах існують дві системи регулювання трудових 

правовідносин державних службовців: система посад та система кар’єри.  

У країнах, які належать до системи посад, державні службовці 

виконують свої обов’язки на умовах приватноправового договору, 

укладеного на певний термін, після закінчення якого або укладається новий 

договір, або припиняється державна служба. Кожне підвищення державного 

службовця потребує проходження нового конкурсу або ж призначення на 

розсуд уповноважених органів та керівників. Проте варто розуміти, що у 

кожному з випадків автоматичне просування по службі є неможливим [132, 

с. 162]. Загалом, в Україні відсутні спільні риси із побудовою державної 

служби, які характерна для країн системи посад, проте застосування окремих 

ознак такої моделі могло б позитивним чином вплинути на удосконалення 

державної служби в нашій державі. Наприклад, вимога конкурсного 

просування по службі зменшила б вірогідність прийняття корупційних 

рішень при працевлаштуванні державних службовців на вакантні посади. 

Конкурсний відбір, за умови залучення представників громадянського 

суспільства, міг би забезпечити зайняття відповідних посад 

найдостойнішими кандидатами. Строковість трудових договорів державних 

службовців могла б позитивним чином мотивувати працівника, зумовлюючи 

потребу проявити себе за той період, на який його працевлаштовано. Тому 

зробимо висновок, що відмінності у встановлених моделях ще не є підставою 

для відмови від застосування досвіду зарубіжних держав. У будь-якому разі 

окремі їх аспекти є доцільними для деталізованого аналізу. 

Водночас, у країнах системи кар’єри зайняття постійної посади означає 

по суті безстрокове до виходу на пенсію працевлаштування, за умови 

успішного виконання своїх функціональних обов’язків. Просування по 

службі у межах системи кар’єри можливе у двох напрямах: за званням і 

посадою. Просування за званнями або ж рангами чи чинами полягає у 

можливості державного службовця отримати вище звання та оплату праці, 
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займаючи одну і ту ж посаду. Просування за посадами – це здобуття 

службовцем вищої в організаційній ієрархії посади, із урахування того, що в 

державі встановлено категорії посад, в межах яких відбуваються службові 

кар’єри. У межах кожної категорії посад система кар’єри побудована таким 

чином, щоб службовці, прийняті на певний посадовий рівень, могли 

протягом нормального періоду працездатності здолати послідовну низку 

рівнів, аж до верхньої межі. Серед європейських держав така система є, 

зокрема, характерною для Франції [132, с. 163]. У даному випадку можемо 

спостерігати схожість систем із вітчизняною. Фактично, усі описані 

положення є подібними до тих, які існують в Україні, що свідчить про 

важливість дослідження подібного досвіду. 

А отже, навіть поверхове звернення до світових моделей забезпечення 

трудових прав державних службовців засвідчило, що вивчення зарубіжного 

досвіду має бути важливою складовою удосконалення вітчизняної моделі, 

оскільки спільні риси мають місце навіть із системами держав інших 

континентів та іншої організації побудови державної служби. Встановлення 

високих вимог та стандартів для осіб, які обіймають посади державного 

службовця, потребує відповідного рівня забезпечення їх прав, для чого 

важливо проаналізувати моделі держав, що відповідають даним критеріям.  

На підставі вищевстановленого зробимо висновок, що при виборі країн, 

чий досвід є корисним для України, варто відштовхуватись від наступних 

особливостей:  

1) євроінтеграційні перспективи України безпосередньо залежать від 

ступеня втілення європейських стандартів у вітчизняну правову систему. 

Тому важливо дослідити досвід окремих країн Європи, які відрізняються з-

поміж інших високим рівнем розвитку інституту державної служби, навіть 

враховуючи значні відмінності у встановлених моделях;  

2) важливим є звернення до досвіду держав із подібними до вітчизняної 

системами забезпечення трудових прав державних службовців. Як засвідчило 
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наше дослідження, ними можуть бути і європейські держави, і країни інших 

континентів;  

3) окрім того, варто звернути увагу на досвід деяких сусідніх держав, в 

першу чергу колишніх республік Союзу Радянських Соціалістичних 

Республік, оскільки рівень розвитку досліджуваного інституту в кожній з них 

на початковому етапі розвитку був тотожним. Тому важливим є порівняння, 

наскільки сьогодні відрізняються моделі інституту забезпечення трудових 

прав державних службовців та встановлення позитивних моментів, не 

втілених в Україні. 

Аналізуючи досвід європейських держав, що широко досліджується у 

роботах вітчизняних вчених, у першу чергу звернімось до вивчення 

забезпечення трудових прав державних службовців у Федеративній 

Республіці Німеччині. Як відзначається в наукових працях, у Прусії 

професійна державна служба з’явилася однією з перших у Європі та 

будувалась на той час на основі принципів відданості службі, законності, 

єдності, професійності і стабільності [133, с. 49]. Отже, зробимо висновок, 

що на сьогодні серед європейських країн державна служба є однією із 

найбільш впливовіших та розвиненіших, що підтверджує правильність 

вибору вектора нашого дослідження.  

Одразу зазначимо, що в Німеччині відсутнє поняття «державна служба» 

(Staatdienst), оскільки вже після Другої світової війни у практичний та 

науковий обіг було введено словосполучення «публічна служба» (offentliches 

Dienst), яке на сьогодні є дискусійним у вітчизняній науці [133, с. 50]. 

Протягом кількох останніх років у наукових колах нашої держави активно 

обговорюється необхідність введення термінології, яка б відповідала 

європейським стандартам, причому поняття публічної служби є одним із тих, 

що найширше дискується. Проте на сьогодні в Україні законодавчим  

терміном все ж залишається поняття  «державна служба».   

Питання забезпечення трудових прав державних службовців в 

Федеративній Республіці Німеччині регулюється багатьма законами, проте 
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основним з них є Конституція ФРН від 23 травня 1949 року [134]. 

Свідченням того, що дане питання безпосередньо регламентується Основним 

Законом досліджуваної держави, є положення статті 33, згідно з якими в 

державі встановлюється принцип  рівності суб’єктів публічної служби. Він 

полягає у тому, що жодна особа не може бути ущемленою у своїх правах 

через релігійні віросповідання, світогляд чи приналежність до політичних 

партій, а у галузях, де в управлінських структурах недостатньо представлені 

жінки, за рівної професійної підготовки їм надається перевага.  

Одразу здійснимо порівняння даних норм із вітчизняним 

законодавством. По-перше, питання, пов’язані із забезпеченням трудових 

прав державних службовців, у Конституції України не закріплюються [42], 

зазначені питання врегульовуються лише з точки зору усіх без виключення 

працюючих осіб. По-друге, акцентуємо особливу увагу на забезпеченні 

трудових прав жінок. Це є одним із тих європейських стандартів, який у 

майбутньому доведеться втілити Україні на шляху до євроінтеграції.                  

По-третє, варте уваги положення, згідно з яким державний службовець не 

може бути ущемлений у правах через приналежність до політичної партії. На 

відміну від нашої держави, державні службовці у Федеративній Республіці 

Німеччині є привілейованою політичною групою, причому їхня професійна 

компетентність дозволяє досягти значного просування в партійній ієрархії 

[133, с. 50]. Тобто, на противагу Україні, кар’єра державного службовця-

чиновника в Німеччині не є альтернативою політичній кар’єрі, а швидше 

постає у якості передумови для успішної політичної діяльності. Запозичення 

такої практики у наші реалії вбачаємо небезпечним з огляду на 

недосконалість існуючої в Україні політичної системи. Враховуючи високий 

рівень корупції та постійні зміни правлячої верхівки, надання державним 

службовцям політичної самостійності може створити небезпечні прецеденти 

щодо швидкоплинності кадрів та їх використання в інтересах політиків. Тому 

вважаємо вітчизняне законодавство, що врегульовує дане питання, більш 

підходящим до сучасних українських реалій. Поряд з цим, потребує уваги 
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положення щодо недопущення дискримінації трудових прав жінок на 

державній службі. Оскільки зазначене явище є беззаперечним принципом 

законодавств європейських держав, Україні варто було б запозичити даний 

досвід для втілення у вітчизняних умовах. 

Варто відзначити, забезпечення трудових прав державних службовців у 

Німеччині здійснюється не лише Основним Законом держави. Як і в Україні, 

в ФРН прийнято галузевий нормативно-правовий акт – Федеральний Закон 

«Про чиновників (службовців)» від 27.02.1985 [135]. Підкреслимо, що його 

роль щодо предмета нашого дослідження у першу чергу полягає у визначенні 

відносин між державними службовцями та їх роботодавцями як трудових. 

Так, згідно із  Законом 1985 року публічна служба в Німеччині охоплює 

правове регулювання особливих публічно-правових відносин, що 

поділяються на дві основні групи: відносини з чиновниками і відносини з 

найманими особами – службовцями і робітниками державних установ. Тобто, 

німецьким законодавцем звернено увагу як на врегульовані нормами права 

взаємини державних службовців із особами, що звертаються до державних 

органів з метою отримання послуг, так і відносини безпосередньо державних 

службовців із керівництвом органів, в яких вони працюють. Тому в 

Німеччині визначальним для поняття «державна служба» є правова форма 

організації роботодавця.  

Продовжуючи аналіз даного нормативного-правового акта зазначимо, 

що законодавство ФРН класифікує державних службовців на дві великі 

групи: чиновників і осіб найманої праці (службовців і робітників) [135]. Це є 

ще одним підтвердженням того, що проходження служби у Німеччині 

ототожнюється із трудовою діяльністю інших категорій працівників [136]. 

Проте умови проходження служби чиновників суттєвим чином відрізняються 

від осіб найманої праці [137, с. 55]. Наприклад, вступом у трудові 

правовідносини чиновників є призначення, у той час як для службовців і 

робітників визначальним моментом є укладення договору. Відрізняються і 

порядок та умови оплати праці. Конституційною основою оплати праці 
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службовців ФРН є принцип «утримання»  – один з основних принципів 

статусу чиновника у період трудової діяльності [135]. Фактично держава 

платить не за працю службовця, а оплачує його функцію. Оплата праці має 

бути співмірною і відповідати займаній посаді. Вона повинна забезпечити 

працівникові можливість присвятити себе роботі, оскільки лише фінансово 

незалежний службовець може самовіддано працювати на державу. Оклади 

чиновників визначаються залежно від посади і стажу служби, в той час як 

заробітна плата та оклади працюючих за наймом визначаються тарифною 

угодою з урахуванням їхнього віку й особливостей виконуваної роботи. 

Подібні відмінності мають місце і в питанні нарахування пенсій. Чиновники 

отримують особливу пенсію, а робітники і службовці – звичайну пенсію із 

пенсійного страхового фонду, як усі інші категорії працівників. Щодо 

строковості виконання обов’язків, чиновників призначають довічно, а 

службовці можуть бути звільнені у встановленому законом порядку, причому 

держава несе всі видатки з утримання чиновництва. Серед інших 

конституційно закріплених прав працюючих осіб відзначимо, що для 

чиновників передбачена особлива дисциплінарна відповідальність, в той час 

як робітники і службовці несуть відповідальність на загальних засадах. 

Також привертає увагу заборона на організацію страйків для чиновників, тоді 

як для працюючих за наймом право на страйки зберігається [135]. Загалом, 

на підставі вище встановленого, можна зробити наступні висновки:                         

1) чиновники за особливостями механізму забезпечення трудових прав 

суттєво відрізняються від службовців; 2) механізм забезпечення трудових 

прав значним чином схожий на відповідні механізми інших категорій 

працівників; 3) механізм забезпечення прав державних службовців у цілому є 

наближеним до аналогічного в Україні. 

Варто звернути увагу на сфери, з яких рекрутується персонал 

державної служби у Німеччині. Так, на першому місці знаходиться юстиція, 

далі – економіка та соціальні науки [133, с. 50]. Іншими словами, професія 

юриста у Федеративній Республіці Німеччині надає найкращі можливості для 
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вступу на державну службу. Тому, незважаючи на масовий приплив до 

системи державного служби спеціалістів різноманітного профілю, юристи і 

сьогодні продовжують утримувати провідні пости у даній системі 

досліджуваної держави. Для порівняння, згідно з частиною 1 статті 19 Закону 

України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [1] «право на 

державну службу мають повнолітні громадяни України, які вільно володіють 

державною мовою та яким присвоєно ступінь вищої освіти не нижче: 1) 

магістра – для посад категорій «А» і «Б»; 2) бакалавра, молодшого бакалавра 

–  для посад категорії «В»». Тобто, ніяких вимог щодо роду освіти у 

вітчизняному законодавстві на сьогодні не встановлено. На практиці 

представники юридичної чи економічної професії також не отримують ніякої 

переваги при прийомі на державну службу. Проте вважаємо доцільним 

запровадження подібної практики, оскільки головним завданням державної 

служби є задоволення потреб громадян, отже за таких умов знання і 

розуміння законів є необхідною якістю. Тому наявність юридичної чи 

економічної освіти в Україні повинна бути перевагою, особливо для 

державних службовців вищих категорій. 

Також цікавою є практика, згідно з якою у Федеративній Республіці 

Німеччині для підтвердження професійної придатності службовцю надається 

можливість пройти випробувальний строк, який сукупно не може 

перевищувати п’яти років, а призначення на публічну службу довічно 

здійснюється лише після успішного проходження випробувального терміну і 

досягнення 27-річного віку [133, с. 50]. Варто відзначити, що в Україні такий 

термін згідно із частиною 3 статті 35 Закону України «Про державну службу» 

від 10.12.2015 № 889-VIII [1] становить лише 6 місяців. Відмінності в 

національних законодавствах України та Німеччини є неоднозначними. З 

одного боку, строк у п’ять років є не надто гуманним, оскільки навіть за 

меншу його тривалість особа може цілком опанувати нову професію та 

набути потрібних навичок, з іншого боку, строку, встановленого в Україні, 

може бути недостатньо, тому найбільш логічним рішенням, на нашу думку, 
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буде його збільшення, проте не в такій мірі як у Федеративній Республіці 

Німеччині. 

Але найважливішою специфічною рисою німецького законодавства є  

є закріплене право державних службовців на іншу оплачувану діяльність, 

наприклад, на діяльність у об’єднаннях, установах, на підприємствах, капітал 

яких належить публічному власнику, або діяльність у міждержавних 

об’єднаннях [133, с. 52]. Єдиною умовою для реалізації такого права є 

спеціальний дозвіл керівника державного органу. Подібне положення також 

вважаємо неоднозначним, оскільки такий працівник, отримуючи право на 

додатковий легальний заробіток, що надасть йому можливість кращих чином 

забезпечувати власне життя, при цьому менше буде приділяти уваги своїм 

безпосереднім обов’язкам, що негативно впливатиме на роботу державного 

органу, у якому він працює. Як наслідок, у вітчизняних умовах це може 

дозволити попередити вчинення різноманітних корупційних правопорушень 

та зменшити зловживання державними службовцями своїм становищем. 

Водночас важливим є забезпечення того, щоб посада у об’єднаннях, 

установах чи підприємствах, у яких державний службовець працює за 

сумісництвом, не перетиналась із функціями відповідного державного 

органу, що не дасть можливості використовувати такого працівника в 

інтересах публічного власника. В Україні таке право прямо не передбачене, 

проте і пряма заборона також не встановлена. Тому зробимо припущення, що 

у нашій державі, як і в Німеччині, сумісництво державних службовців є 

можливим за наявності дозволу керівника такого органу. 

Отже, на підставі здійсненого дослідження пропонуємо наступні 

шляхи втілення позитивного досвіду Федеративної Республіки 

Німеччини щодо забезпечення трудових прав державних службовців у 

вітчизняне законодавство : 

1) важливим європейським правовим стандартом є недопущення 

дискримінації при прийнятті на роботу. У Федеративній Республіці 

Німеччині на конституційному рівні закріплено, що у галузях, де в 
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управлінських структурах недостатньо представлені жінки, за рівної 

професійної підготовки їм надається перевага. Внесення подібних змін до 

Основного Закону України на сьогодні вбачаємо недоцільним, особливо у 

контексті виключно державної служби. Проте реальнішим є внесення змін до 

Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [1] з 

метою надання жінкам додаткових гарантій працевлаштування на державній 

службі. Прийняття таких змін дозволить наблизити вітчизняне законодавство 

до європейських стандартів, а також знизить рівень дискримінації у даній 

сфері. Тому в даному напрямі пропонується: 

а) внести зміни до статті 4 Закону України «Про державну службу» від 

10.12.2015 № 889-VIII [1], доповнивши її наступним чином: «11) принцип 

забезпечення доступу до державної служби жінок – в управлінських 

структурах, де недостатньо представлені жінки, за рівної професійної 

підготовки їм надається перевага»; 

б) внести зміни до статті 19 Закону України «Про державну службу» 

від 10.12.2015 № 889-VIII [1], доповнивши її пунктом 4 такого змісту: «4. Під 

час реалізації громадянами права на державну службу в управлінських 

структурах, де недостатньо представлені жінки, за рівної професійної 

підготовки їм надається перевага»; 

2) доцільним вбачаємо встановити вимоги щодо вищої освіти для 

кандидатів на посаду державних службовців, зокрема для посад категорій 

«А» і «Б», оскільки такі особи повинні володіти необхідними знаннями в 

галузі права та економіки. Отже, логічним видається надання переваг 

представникам цих професій при прийомі на державну службу. Прийняття 

таких змін дозволить забезпечити кадровий склад державної служби 

фахівцями із профільними знаннями, що водночас сприятиме підвищенню 

рівня надання послуг та зменшить період навчання та адаптації працівників 

на нових посадах. Окрім того, в умовах щорічної підготовки величезної 

кількості фахівців зазначених спеціальностей позитивним чином впливатиме 

на ринок праці, надавши додаткові можливості спеціалістам зазначених сфер 
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працевлаштуватись. Тому пропонуємо внести зміни до частини 1 статті 19 

Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [1], 

виклавши її у наступній редакції: «Право на державну службу мають 

повнолітні громадяни України, які вільно володіють державною мовою та 

яким присвоєно ступінь вищої освіти не нижче: 1) магістра права чи 

економіки – для посад категорій «А» і «Б»;  

3) важливими є зміни, які стосуються терміну випробувального строку 

для державних службовців. Якщо в Німеччині його загальну максимальну 

тривалість ми вбачаємо надмірною, то у вітчизняному законодавстві вона 

навпаки виражена недостатньо. В умовах, коли вимоги щодо профілю вищої 

освіти державних службовців є відсутніми, збільшення терміну 

випробувального строку для державних службовців дозволить працівникам 

кращим чином адаптуватись до вимог нової професії, а їх керівникам 

приймати більш обґрунтовані рішення за результатами випробування. Тому 

пропонуємо внести зміни до частини 3 статті 35 Закону України «Про 

державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [1], що передбачають 

збільшення строку випробування державних службовців до одного року. 

Цього часу об’єктивно достатньо для  отримання державним службовцем у 

повній мірі необхідних для посади умінь та навичок. 

Отже, модель забезпечення трудових прав державних службовців 

Федеративної Республіки Німеччини багато у чому є подібною до 

вітчизняної. Принциповою відмінністю є розподіл державних службовців на 

дві категорії: чиновників та службовців, причому перша група є 

привілейованою та ієрархічною, а друга у цілому відповідає вітчизняному 

розумінню працівників даного типу. Тому у цілому механізм забезпечення 

трудових прав державних службовців другої категорії є подібним до 

української моделі. Отже, зробимо загальний висновок, що вітчизняний 

інститут забезпечення трудових прав державних службовців регламентовано 

на високому рівні, а пошук можливих шляхів вдосконалення варто 

здійснювати із урахуванням європейських стандартів та незначних уточнень. 
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Серед особливостей досвіду забезпечення трудових прав державних 

службовців Федеративної Республіки Німеччини виділимо наступні:                        

1) розподіл державних службовців на дві категорії: чиновників та 

службовців; 2) регламентація забезпечення трудових прав державних 

службовців на конституційному рівні; 3) особлива увага захисту прав жінок; 

4) забезпечення гідного рівня забезпечення державними службовцями своїх 

потреб шляхом сумісництва; 5) глибоке проникнення політичної сфери у 

державну службу; 6) розгляд чиновників у суспільстві як привілейованої 

категорії. 

Наступною країною, досвід якої варто проаналізувати, є Японія. Даний 

вибір обумовимо наступними причинами. Загальна модель забезпечення 

трудових прав державних службовців даної держави є відмінною від 

української. Оскільки в процесі аналізу наукової літератури нами зроблено 

висновок, що у країнах відкритої системи відмінності у правових 

регулюваннях праці є незначними, доцільнішим є звернення до досвіду 

держав із дійсно серйозними відмінностями.  

Головна особливість японської державної служби – дух елітаризму, 

традиційне шанування чиновників [138, с. 111]. Тому навіть у питаннях 

забезпечення трудових прав державних службовців важливу роль відіграють 

особливості японської культури. Її важливими рисами є працьовитість, 

робота на колектив, визнання авторитету керівників тощо. У зв’язку з цим 

робота на державній службі у суспільстві вважається престижною, а трудові 

права державних службовців забезпечуються за рахунок створення 

максимальних умов для реалізації працівниками своїх трудових обов’язків.  

Японська модель забезпечення трудових прав державних службовців 

характеризується довічністю найму, що передбачає тривалу роботу до виходу 

на пенсію у одній і тій самій організації. Як доцільно відзначає А.О. Чаркіна, 

система довічного найму дозволяє забезпечити зацікавленість державних 

службовців працювати максимально довгий час, тому вона фактично на 

практиці не фіксується у вигляді юридично оформлених домовленостей. Самі 
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ж державні службовці зацікавлені у праці з огляду на високу оплату, 

винагороду за вислугу років, премії, підвищення підготовки, соціальні пільги 

та забезпечення сімей [139, с. 99]. Тобто, у цілому система вступу на 

державну службу в Японії нічим особливим не виділяється з-поміж інших 

держав, проте все ж відмітимо безстроковий характер її проходження. 

Довічний характер праці державних службовців полягає у тому, що 

працівник, потрапляючи на роботу до конкретного державного органу, 

отримує можливість максимально реалізувати свої  уміння і навички.  

Для призначення на керівні посади вимагається ще й піврічний 

випробувальний термін [140, с. 141], а службове становище державних 

службовців визначається їх посадою [141, с. 218]. Випробувальний термін у 

Японії встановлено аналогічний до української моделі, тож, як нами вже 

відмічалось в даній роботі, ми вважаємо його недостатнім. Поряд з цим, в 

досліджуваній державі він стосується виключно працівників, які 

призначаються на керівні посади, тобто мається на увазі, що особа вже до 

призначення володіє необхідними навичками та уміннями для здійснення 

своїх трудових обов’язків. Тому у даному випадку підкреслимо доцільність 

застосування саме таких строків. 

Цікавим є досвід Японії і щодо оцінювання роботи державних 

службовців. Просування по державній службі потребує врахування як стажу 

роботи, так і ділових якостей службовця, які постійно вивчаються кадровими 

структурами [142, с. 688]. Щороку робота працівника оцінюється його 

безпосереднім керівником, причому окрім самого висновку державним 

службовцям виставляються конкретні оцінки за такі якості як здатність 

готувати документи, швидкість виконання, ініціативність, старанність анлізу 

матеріалів, дисциплінованість, лояльність, уміння будувати відносини в 

колективі тощо [143, с. 46]. Також до уваги беруться зауваження до роботи 

державного службовця від керівника протягом року та найбільш значні 

досягнення [144, с. 187]. Вся інформація накопичується у особовій справі і в 

результаті враховується при подальшому просуванні працівника по 



144 

 

державній службі [138, с. 113]. Даний досвід є досить інформативним і 

свідчить про належне забезпечення трудових прав тих працівників, які 

належним чином ставляться до державної служби та виконують покладені на 

них обов’язки. Це надає гарантію сумлінним працівникам щодо урахування 

усіх їх досягнень при подальшому просуванні по службовій кар’єрі. Проте 

даний досвід не видається доцільним саме для України з огляду на ті 

реформи, які на сьогодні є актуальними. Протягом останніх двох десятиліть 

одним із стратегічних напрямків є зменшення рівня бюрократизму і 

документообігу у діяльності державних органів. Україна отримала у 

«спадщину» від Радянського Союзу систему, що характеризується великою 

кількістю звітів, висновків та довідок, якими повинні займатись державні 

службовці. Тому в умовах, коли подібний стан поступово нормалізується, 

покладення на керівників обов’язку здійснення регулярного оцінювання 

якості праці державних службовців вбачається недоцільним. 

Дещо відрізняється у японській моделі і порядок обрахунку оплати 

праці [145, с. 24]. Так, посада й розмір винагороди безпосередньо залежить 

від безперервного стажу роботи, а оплата праці чиновників проводиться 

відповідно до наданих їм рангів і розрядів [146, с. 113]. Розміри зарплати 

працівників звичайної служби жорстко регламентуються відповідною 

стандартною шкалою. Особи, зайняті на особливій службі, отримують 

зарплату, не пов’язану із цією шкалою. Наприклад, оплата праці прокурорів 

урегульована спеціальним законом, а робітників державних підприємств –

колективними угодами [147]. Позитивний момент вбачаємо у встановленні 

залежності між розміром оплати праці та безперервністю стажу роботи. 

Тобто в Японії в першу чергу оцінюється відданість обраній професії та 

професіоналізм. Чим більшого професійного досвіду набуває державний 

службовець, тим на більший оклад він може претендувати. Відзначимо, що 

подібна норма присутня і у вітчизняному законодавстві, оскільки згідно із 

статтею 50 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-

VIII [1] надбавка за вислугу років на державній службі в Україні 
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встановлюється на рівні 3 відсотків посадового окладу державного 

службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не 

більше 50 відсотків посадового окладу. Також зауважимо, що для японської 

моделі, як і української [148], характерне спеціальне правове регулювання 

діяльності окремих категорій державних службовців, наприклад прокурорів.  

Окрім посадового окладу, державні службовці претендують на 

одержання різноманітних надбавок:  премій, надбавок за роботу в місті, на 

утримання домашнього господарства, за наднормативні години роботи і за 

роботу у вихідні дні, за роботу в північних районах, галузевих надбавок. Слід 

також звернути особливу увагу на встановлення системи виплат компенсацій 

за шкоду здоров’ю, завдану у період виконання службових обов’язків [140, с. 

141]. Розглянемо систему різноманітних надбавок, доплат і премій більш 

докладно, оскільки вона значно досконаліша за українську. В Японії при 

визначенні розміру оплати праці до уваги беруть різноманітні чинники – від 

безпосередньо відпрацьованих робочих годин до особливостей місцевості, де 

працівник виконує трудові обов’язки, та побутової специфіки. Особливо 

зосередимось на встановленні системи виплат компенсацій за шкоду 

здоров’ю, на що ми вже вказували у даній роботі. Українське законодавство 

фактично не містить положень, пов’язаних із охороною праці державних 

службовців, що є неприпустимим. Тому досвід Японії у контексті доплат 

державним службовцям за шкідливі умови праці є корисним для аналізу та 

запозичення у частині компенсацій за виникнення для працівників ситуацій,  

небезпечних для життя і здоров’я, чи шкідливих факторів. 

Водночас, потребує аналізу і наявність значних обмежень трудових 

прав державних службовців [149, с. 104], які мають місце у японському 

законодавстві [150]. По-перше, щорічно держслужбовцям надається 

відпустка, тривалість якої складає 15 днів. У даному контексті більш 

досконалими є норми вітчизняного законодавства, згідно з якими державним 

службовцям надається щорічна основна оплачувана відпустка тривалістю 30 

календарних днів, якщо законом не передбачено більш тривалої відпустки 
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[1]. На підставі вищезазначеного можна зробити висновок, що в Японії 

приділяється менша увага питанню відпочинку працівників, аніж в Україні. 

Закон Японії «Про державних службовців» 1947 року встановлює, що 

державний службовець повинен працювати тільки заради суспільних 

інтересів та при здійсненні службових обов’язків віддавати їм всі сили й 

помисли [138, с. 109]. Тому підсумуємо, що у японській моделі трудові права 

державних службовців є другорядними, а на першому місці перебувають їх 

обов’язки. Отже, віднесемо даний досвід швидше до категорії негативного, 

аніж такого, що потребує запозичення. 

По-друге, на цілий ряд категорій державних службовців не 

поширюються правила про умови праці, встановлені Законом «Про трудові 

стандарти». Такими працівниками, зокрема, є службовці поліції, 

протипожежної служби, особи, що  охороняють громадський порядок на 

морі, а також несуть службу у в’язницях тощо [150]. Подібна ситуація має 

місце і у вітчизняному законодавстві, оскільки праця державних службовців 

врегульовується нормами спеціального законодавства. Проте некоректно 

стверджувати, що на державних службовців не поширюються правила 

Кодексу законів про працю України [101], так як трудове законодавство у 

цілому гармонізується із інституційним, незважаючи на наявність окремих 

недоліків, проаналізованих нами у даній роботі. 

По-третє, доволі традиційною для моделей забезпечення трудових прав 

державних службовців є заборона проведення страйків. Не є виключенням і 

Японія, причому додатково право державних службовців на ведення 

колективних переговорів також розглядається у досить усіченому варіанті 

[151, с. 168]. Заборона страйків, на відміну від тієї ж Німеччини [152, с. 77], 

поширюється на усіх без виключення категорій державних службовців: 

службовців центральних і місцевих органів влади,  працівників, зайнятих у 

так званих суспільних корпораціях – державних і національних 

підприємствах тощо. При цьому робітники державних підприємств за 

порушення зазначеної заборони підлягають звільненню, а власне 
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управлінський персонал може бути притягнутий до кримінальної 

відповідальності [140, с. 142]. У даному контексті відзначимо, що 

забезпечення трудових прав державних службовців в Японії та в Україні 

перебувають у цілому на одному рівні, проте у питаннях санкцій Японія все 

ж є більш жорсткішою. Застосування такої практики в Україні видається 

недоцільним, оскільки це значним чином обмежує права державних 

службовців як найманих працівників, а покарання не відповідають сутності 

проступку. 

Тому, підсумовуючи дослідження, відзначимо, що далеко не кожен із 

наведених прикладів механізму забезпечення трудових прав державних 

службовців є прийнятним для втілення в Україні, так як правове регулювання 

у Японії значно жорсткіше і може суперечити існуючій вітчизняній практиці. 

Поряд з цим, відмітимо чимало аналогічних рис у моделях обох держав, що 

вкотре засвідчує схожість систем, незалежно від рівня розвитку держави чи 

континенту. Тому нами виділено лише один стратегічний напрямок 

удосконалення вітчизняного законодавства із урахуванням досвіду 

Японії – удосконалення системи оплати праці, саме тих її компонентів, які 

стосуються премій чи надбавок. Досліджуючи проблеми даного інституту в 

Україні ми встановили, що однією із них є неврахування положень з охорони 

праці у законодавстві про державну службу. Внаслідок цього взагалі не 

передбачено можливість виникнення ситуацій, небезпечних для життя і 

здоров’я працівників, чи факторів, таких як нервово-психічні та емоційні 

перевантаження тощо. Тому пропонуємо внести зміни до Закону України 

«Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [1] та передбачити 

одержання працівниками надбавок у таких випадках. З цією метою статтю 52 

Закону необхідно доповнити положенням наступного змісту: «…7. Виплата 

за шкоду здоров’ю, завдану у період виконання службових обов’язків, 

встановлюється керівником державної служби державному службовцю за 

поданням державного службовця у розмірі безпосередньої шкоди, 

підтвердженої медичною довідкою. 8. Виплата за шкоду здоров’ю, завдану у 
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період виконання службових обов’язків, що виникла в результаті 

небезпечних ситуацій, впливу небезпечних для життя і здоров’я факторів, 

нервово-психічних та емоційних перевантажень, встановлюється керівником 

державної служби державному службовцю у розмірі 50 відсотків посадового 

окладу». 

Загалом японська модель забезпечення трудових прав державних 

службовців характеризується жорсткістю та стабільністю. Працівники 

переважно здійснюють свої трудові функції впродовж усього життя до 

виходу на пенсію. Саме законодавство про працю державних службовців 

передбачає доволі жорсткі санкції за його порушення, розмір відпусток є 

незначним, а випробувальний строк обов’язковим. Поряд з цим, у питаннях 

оплати праці та іншого соціального забезпечення закріплена модель є 

гнучкою та прогресивною. Звернімо увагу у першу чергу на численні 

надбавки та пільги, деякі з яких є дуже доречними у вітчизняних умовах, 

проте наразі неможливими. Тому охарактеризуємо японську модель як вдалу, 

проте не надто корисну у контексті предмета нашого дослідження. 

Особливостями дослідженої системи є: 1) жорсткість та стабільність; 2) 

довічність найму державних службовців; 3) необхідність складання 

конкурсних іспитів на посаду та постійного підвищення кваліфікації; 4) 

гнучкість системи оплати праці із урахуванням багатьох факторів, у тому 

числі охорони праці; 5) суворість санкцій за порушення працівниками 

законодавства про працю державних службовців. 

Продовжуючи тему досвіду держав інших континентів, слід зауважити, 

що останніми роками в Україні багато говориться про запозичення у різних 

сферах досвіду Сінгапуру, який досяг надзвичайно високих темпів розвитку. 

Поверховий аналіз забезпечення трудових прав державних службовців 

засвідчив, що і у даній сфері Сінгапур відзначається суттєвими 

досягненнями, проте використання його досвіду в Україні наразі є 

малоймовірним з огляду на масштабність необхідних змін, хоча можливі 

напрямки запозичення у майбутньому дослідити важливо. 
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Для Сінгапуру характерною є меритократична модель організації 

державної служби, згідно з якою керівні пости повинні займати найздібніші 

щодо управління люди, незалежно від їхнього соціального походження та 

фінансового достатку [153, с. 143]. Тобто особи, які володіють необхідним 

рівнем знань та навичок, при прийомі на роботу отримують значні переваги 

над іншими кандидатами. Більше того, основним критерієм 

працевлаштування є саме рівень компетенції, а не соціальний статус особи. 

Тому більш підготовлені особи отримують можливість реалізувати своє 

право на працю на державній службі. 

Так, у Сінгапурі прийом на роботу державних службовців має бути 

обґрунтованим, оскільки для них встановлено досить великий розмір 

заробітної платні, яка нараховується на ринкових умовах [150]. 

Обґрунтованість полягає у високому рівні підготовки та спеціальній освіті. 

Тому особи, які готуються до державної служби, отримують стипендії для 

вступу до університетів за умови зобов’язання відпрацювати на уряд 

протягом 4-6 років [140, с. 154]. Даний підхід є принципово відмінним від 

наявного в Україні, оскільки, як нами встановлено, на сьогодні відсутніми є 

навіть вимоги щодо спеціальності, необхідним є лише ступінь вищої освіти. 

Тому в майбутньому вбачаємо доцільним здійснювати підготовку державних 

службовців вже на освітньому рівні. Проте із урахуванням існуючих проблем 

в цих галузях наразі подібна еволюція вбачається малоймовірною в 

найближчому майбутньому. 

Розширюючи аналіз особливостей забезпечення розвитку працівників 

та їх просування по державній службі, зазначимо, що державних службовців, 

прийнятих на службу, почергово направляють на роботу в декілька установ з 

метою набуття широкого досвіду. Поступово перелік їх повноважень 

розширюється з метою розвитку та перевірки якостей. Для підтвердження 

свого рівня та досягнень працівники періодично проходять атестацію, проте 

основним критерієм росту є все ж досягнення. Окрім власне прийняття 

працівників, суттєва увага приділяється їх утриманню на роботі, тому 
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моральному духу і забезпеченню благополуччя працівників приділяється 

особлива увага. Відзначимо у контексті тематики нашого дослідження, що 

першочерговим завданням таких заходів є розширення індивідуальних 

можливостей службовців та виховання в них почуття відповідальності за 

свою справу, а вже другорядна мета полягає у підвищенні ефективності 

державної служби [154, с. 9-10]. Таким чином, забезпечення трудових прав 

державних службовців в Сінгапурі здійснюється шляхом створення таких 

умов, за яких інтереси працівників будуть задоволені у повному обсязі, і самі 

вони будуть максимально мотивованими до продуктивної праці. А отже, в 

основі такого механізму в досліджуваній державі перебуває матеріальний 

аспект. Аналізуючи дане питання у контексті України, важливо відмітити, що 

на сьогодні заробітна плата державних службовців перебуває на значно 

нижчому рівні, аніж у приватному секторі, однак економічний стан нашої 

держави не дозволяє на сьогодні його суттєво підвищити. Тому втілення 

матеріальної моделі забезпечення трудових прав державних службовців на 

даний момент в Україні є неможливим. 

Значна увага в Сінгапурі приділяється умовам праці. Наприклад, робочі 

місця державних службовців повинні бути обладнані комп’ютерами і 

кондиціонерами [140, с. 154]. У контексті аналізу досвіду зарубіжних держав, 

гарантування встановлення кондиціонерів не є традиційним, проте це 

скоріше всього зумовлено пануючим у регіоні кліматом. Звернемо увагу на 

те, що як і в інших країнах державні службовці Сінгапуру не мають права 

страйкувати, оскільки їх робота вважається життєво важливою службою 

[150]. І це є чи не єдиною точкою перетину сінгапурської та української 

моделі. Також у контексті відомих на весь світ антикорупційних реформ 

Сінгапуру підкреслимо наявність правил, які перешкоджають виникненню 

конфлікту інтересів, а також забезпечують лояльність чиновників до 

держави. 

Тому сінгапурська модель забезпечення трудових прав державних 

службовців є принципово відмінною не лише від європейських, а й від інших 
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держав континенту. Її відзначають високий рівень оплати праці, а також 

високий рівень вимог до особи державного службовця. Разом з тим, у 

кожного працівника є необхідні умови для успішної роботи, а здобуття 

освіти може бути здійснено із залученням державної допомоги. Також 

важливим моментом є строковість укладених договорів, тобто у працівників 

є можливість, відпрацювавши на державу встановлений строк, 

працевлаштуватись в іншому місці. Проте із урахуванням профільної освіти 

та належного забезпечення прав, державна служба вважається престижним 

місцем роботи. 

Напрямки запозичення досвіду організації забезпечення трудових 

прав державних службовців Сінгапуру є швидше стратегічними та 

довгостроковими і неможливими для втілення сьогодні, проте ми вбачаємо 

наступні можливості для покращення вітчизняної системи:  

1) сформувати вітчизняний інститут профільної освіти державного 

службовця. Дії в даному напрямку повинні бути комплексними, починаючи 

від створення відповідних факультетів чи навчальних закладів, закінчуючи 

внесенням змін до Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015            

№ 889-VIII [1]. Зокрема у такому випадку необхідно буде внести масштабні 

зміни до розділу IV «Вступ на державну службу» та розділу V «Службова 

кар’єра». Окрім того, профільний закон варто доповнити статтею 

«Підготовка державних службовців», яку викласти у такій редакції: «1. 

Підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації державних службовців 

здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту» (1060-12) та інших 

актів законодавства. Для забезпечення професійної освіти кадрів створено 

відповідні навчальні заклади»; 

2) у разі прийняття подібних змін, важливо встановити державні 

гарантії для того, щоб зазначені працівники відпрацювали певний час на 

державу. Дане питання є багатоаспектним. По-перше, в сучасних умовах, 

коли держава фактично не забезпечує випускників вищих навчальних 

закладів робочими місцями, поява профільної освіти державного службовця 
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дозволить щорічно залучати до трудового процесу молоді освічені кадри. По-

друге, це забезпечить постійне поповнення державної служби професійними 

кадрами. По-третє, нівелює необхідність професійного навчання чи 

випробувальних термінів, оскільки спеціалісти готуватимуться для 

специфічної роботи. Тому пропонується доповнити розділ V «Службова 

кар’єра» Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII 

[1] статтею «Працевлаштування випускників вищих навчальних закладів» 

такого змісту: «1. Випускники вищих навчальних закладів з підготовки 

державних службовців направляються для подальшого проходження служби 

відповідно до законодавства. 2. Випускниками вищих навчальних закладів з 

підготовки державних службовців укладається угода про відпрацювання на 

державній посаді не менше п’яти років. Держава відповідно до законодавства 

забезпечує випускника усіма необхідними умовами для проживання та 

праці». 

Отже, основним напрямком вдосконалення вітчизняного законодавства 

із урахуванням досвіду Сінгапуру ми вбачаємо освітню реформу, яка 

дозволить готувати професійний корпус державної служби відповідно до 

існуючих потреб. Звичайно, існує ризик того, що випускники вищих 

навчальних закладів нададуть перевагу приватній сфері, проте держава 

гарантуватиме постійне поповнення кадрового резерву щорічно за рахунок 

випускників. До особливостей дослідженої моделі віднесемо: а) високий 

рівень прогресивності та суттєві відмінності від систем, встановлених у 

інших країнах; б) значну увагу до підготовки кадрів та забезпечення їх 

служби інтересам держави; в) високий рівень оплати праці та задоволення 

потреб державних службовців; г) суворі правила щодо відданості професії та 

роботу виключно на благо держави.  

Досвід сусідніх із Україною держав та країн колишнього 

соціалістичного блоку варто розглядати у комплексі із низки причин. По-

перше, як демонструє аналіз наукової літератури, рівень розвитку механізму 

забезпечення трудових прав державних службовців є приблизно однаковим, а 
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існуючі проблеми спільними. Більше того, у цілому, існуючу в Україні 

систему можна вважати однією із найбільш прогресивніших, тому виділений 

досвід не завжди є позитивним. Особливістю механізму забезпечення 

трудових прав державних службовців є притаманний переважній більшості 

країн пострадянського простору адміністративно-правовий підхід до 

визначення діяльності працівників державної служби, а отже, регулювання 

відповідних відносин здійснюється переважно нормами спеціального 

законодавства. Тому більшість країн колишнього СРСР визначають статус 

державного службовця як суб’єкта трудового права спеціальними законами із 

урахуванням норм кодифікованих актів трудового законодавства кожної 

конкретної країни. 

Наприклад, беручи до уваги досвід Болгарії, можемо відзначити, що 

трудові відносини державних службовців у цій країні врегульовуються 

Трудовим кодексом [155].  Звернімо увагу на те, що спеціальне 

законодавство у даній сфері є відсутнім, а відносини державних службовців 

під час реалізації права на працю автоматично визнаються трудовими. 

Підставою виникнення трудових відносин є призначення на посаду, що 

провадиться за результатами конкурсу або на підставі трудового договору, 

відповідно їх припинення здійснюється також на умовах і  в порядку, 

передбаченому трудовим законодавством [150]. Проте головну особливість 

ми вбачаємо у тому, що законом закріплено заборону звільнення виключно 

працівникам міністерств оборони і внутрішніх справ, воєнізованих 

підрозділів державних установ, а також судової системи. Тобто тим особам, 

відмова працювати яких нестиме небезпеку для суверенітету і безпеки 

держави.  

У рамках аналізу досвіду Казахстану варто звернути увагу на 

особливості, пов’язані із забезпеченням гарантії працевлаштування 

державних службовців під час реорганізації чи ліквідації державного органу 

[150]. У вітчизняному законодавстві така норма відсутня, проте дане 

положення є важливим у контексті забезпечення трудових прав державних 
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службовців. Особа, що працює на благо і від імені держави, ні в якому разі не 

є застрахованою від втрати місця роботи, оскільки в умовах постійного 

реформування та становлення державних інститутів реорганізація та 

ліквідація державного органу є звичним явищем. Саме тому важливо 

забезпечити державних службовців гарантією продовження державної 

служби незалежно від умов, що склались у державі. 

Тому варто відзначити, що аналіз досвіду держав постсоціалістичного 

блоку засвідчив загальну неможливість виділення кількох напрямків 

удосконалення вітчизняних інститутів з урахуванням досвіду однієї держави. 

Існуючі інститути є занадто близькими та однотипними для встановлення 

конкретних переваг одного над іншим. Таким чином, комплексно 

дослідивши досвід багатьох держав, ми виділили наступні стратегічні 

напрямки: 

1) поширити обов’язок заборони страйків виключно на тих державних 

службовців, відмова працювати яких нестиме небезпеку для суверенітету і 

безпеки держави. Такими державними службовцями ми вбачаємо 

працівників міністерств оборони і внутрішніх справ, Служби безпеки 

України, підпорядкованих їм підприємств, воєнізованих підрозділів інших 

державних установ, а також судової системи. Страйк державних службовців 

інших категорій не матиме таких негативних наслідків, проте зможе значним 

чином вплинути на забезпечення їх трудових прав. Тому у даному напрямку 

пропонується вчинити  наступні дії: внести зміни до статті 10 Закону України 

«Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [1], доповнивши її 

частиною 6 і сформулюваши наступним чином: «5. Державний службовець 

не має права організовувати і брати участь у агітації (крім випадку, 

передбаченого частиною четвертою цієї статті). 6. Державний службовець 

має право на страйк, окрім випадків, передбачених чинним законодавством». 

Відзначимо, що «окремі випадки» на сьогодні врегульовані нормами 

спеціального законодавства, наприклад, частиною 5 статті 61 Закону України 

«Про Національну поліцію» від 02.07.2015 № 580-VIII [156], частиною 4 
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статті 54 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016              

№ 1402-VIII [128] та частиною 3 статті 11 Закону України «Про Національну 

гвардію України» від 13.03.2014 № 876-VII [157, 158]; 

2) законодавчо закріпити гарантії, пов’язані із забезпеченням 

працевлаштування державних службовців під час реорганізації чи ліквідації 

державного органу. Для цього пропонується внести зміни до частини 1 статті 

7 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [1],  

доповнивши її  із урахуванням уже запропонованих змін пунктом 20 такого 

змісту: «…20) на забезпечення працевлаштування під час реорганізації чи 

ліквідації державного органу» та доповнити розділ VI «Оплата праці, 

заохочення і соціальні гарантії» Закону статтею 56 «Створення належних 

умов для працевлаштування під час реорганізації чи ліквідації державного 

органу»: «При реорганізації чи ліквідації державного органу державному 

службовцю надається робоче місце у іншому державному органі». 

Таким чином, підсумовуючи вивчення досвіду країн 

постсоціалістичного блоку, відмічаємо загальну схожість кожної із моделей і 

неможливість виділити конкретну систему як взірець для України. Проте все 

ж окремі напрямки у сукупності варто виділити як корисні. Передусім це 

надання державним службовцям більшої кількості можливостей для 

реалізації забезпечення свого життя. Також корисною є деталізація заборони 

права на страйк та надання додаткових гарантій. Тому до особливостей 

моделі забезпечення трудових прав державних службовців країн 

постсоціалістичного блоку віднесемо наступні: 1) вони є похідними від 

радянської правової системи, тому подібними до вітчизняної моделі; 2) 

необхідність їх розгляду у сукупності для формулювання конкретних 

пропозицій. 

Підсумовуючи, можемо зауважити: здійснене дослідження засвідчило, 

що при виборі моделей для запозичення досвіду географічне розташування 

чи рівень розвитку держави не відіграє вагомої ролі. Особливість інституту 

забезпечення трудових прав державних службовців полягає у тому, що 
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практично із кожною із них вітчизняна система має спільні риси чи 

положення. Тому логічним буде висновок, що загалом в Україні дане 

питання регламентоване на досить високому рівні. 

У проаналізованих європейських державах, незважаючи на вагому 

різницю у підходах, трудові права державних службовців у цілому 

забезпечуються на такому ж рівні, що й в Україні. Наша держава інтенсивно 

оптимізується у даному контексті завдяки євроінтеграції [159]. Вагома 

відмінність полягає у наявності окремих принципів та стандартів щодо 

недопущення дискримінації, а також більш суттєві вимоги до готовності 

державного службовця діяти від імені держави.  

У даному контексті більш доцільним є аналіз досвіду держав із 

відмінними від України культурними звичаями та традиціями. Нами було 

обрано для аналізу азіатські держави і, як засвідчило дослідження, їх досвід є 

прийнятним для використання. У азіатських державах панує повага до 

професії державного службовця, тому забезпечення його трудових прав 

відбувається на високому рівні [160]. Поряд з цим визнаємо, що на сьогодні 

даний досвід є проблематичним для використання у вітчизняних умовах, 

проте корисним у стратегічному розумінні.  

Розглядаючи досвід держав колишнього Радянського Союзу та країн 

соціалістичного блоку, необхідно відзначити відсутність у них відмінностей 

у правовому забезпеченні. Проте варто враховувати відносну молодість усіх 

інститутів і на цій підставі зробити висновок про перебування таких держав 

на початковому етапі розвитку забезпечення трудових прав державних 

службовців. Таким чином, остаточний висновок полягає в тому, що обрання 

конкретної моделі правового забезпечення трудових прав державних 

службовців, як взірця, для України на сьогодні є неможливим. 
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Висновки до розділу 3 

 

1. Запропоновано проблеми забезпечення трудових прав державних 

службовців класифікувати наступним чином: 

1) законодавчі прогалини. У процесі здійснення теоретичного 

дослідження елементів механізму забезпечення трудових прав державних 

службовців нами встановлено, що окремі складові даної системи не 

врегульовані взагалі нормами Закону України «Про державну службу» або ж 

потребують чіткої систематизації. До таких проблем віднесено: 

а) відсутність роз’яснення того, що являє собою захист прав державних 

службовців та які існують форми цього захисту; 

б) відсутність окремого виділення та розпорошеність по главах Кодексу 

законів про працю України та Закону України «Про державну службу» від 

10.12.2015 № 889-VIII способів захисту трудових прав державних 

службовців; 

2) проблеми недосконалості правового регулювання. Окремі питання, 

пов’язані із державною службою, потребують суттєвого вдосконалення в 

інтересах розвитку досліджуваного правового інституту. У процесі аналізу 

наукової літератури та вітчизняного законодавства до них віднесено: 

а) відсутність законодавчої заборони прийняття на державну службу 

членів політичних партій у переліку вимог до претендента на державну 

службу; 

б) відсутність законодавчої вимоги щодо вільного володіння 

державною мовою у переліку вимог для кандидата на посаду державного 

службовця; 

в) відсутність законодавчої вимоги щодо безперервного проживання на 

території України не менше десяти років для кандидатів на посаду 

державних службовців; 

3) неузгодженість між актами трудового та інституційного 

законодавства. Закріплення в Законі України «Про державну службу»  від 
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10.12.2015 № 889-VIII  таких положень та термінології як оплата праці, зміна 

умов праці, час відпочинку (відпустки), дисциплінарна та матеріальна 

відповідальність, безпечні умови праці, випробування при призначенні на 

посаду, правила внутрішнього трудового розпорядку є підтвердженням 

сприйняття законодавцем державної служби як самостійного виду праці. 

Проте окремі норми Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 

№ 889-VIII та Кодексу законів про працю суперечать одна одній, створюючи 

законодавчі колізії. 

2. До особливостей досвіду забезпечення трудових прав державних 

службовців Федеративної Республіки Німеччини видінесено наступні:                    

1) розподіл державних службовців на дві категорії: чиновники та службовці; 

2) регламентація забезпечення трудових прав державних службовців на 

конституційному рівні; 3) особлива увага захисту прав жінок; 4) 

забезпечення гідного рівня забезпечення державними службовцями своїх 

потреб шляхом сумісництва; 5) глибоке проникнення політичної сфери у 

державну службу; 6) розгляд чиновників у суспільстві як привілейованої 

категорії. 

3. На основі досвіду Японії запропоновано удосконалити систему 

оплати праці в частині премій та надбавок. У процесі дослідження проблем 

даного інституту в Україні встановлено, що однією із них є неврахування 

положень з охорони праці у законодавстві про державну службу. Внаслідок 

цього взагалі не враховано можливість виникнення для працівників ситуацій, 

небезпечних для життя і здоров’я, чи таких факторів як нервово-психічні та 

емоційні перевантаження тощо. Тому запропоновано внести зміни до Закону 

України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII, що 

передбачають одержання працівниками надбавок у таких випадках. Отже, 

статтю 52 Закону запропоновано доповнити наступним чином: «…7. Виплата 

за шкоду здоров’ю, завдану у період виконання службових обов’язків, 

встановлюється керівником державної служби державному службовцю за 

поданням державного службовця у розмірі безпосередньої шкоди, 
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підтвердженої медичною довідкою. 8. Виплата за шкоду здоров’ю, завдану у 

період виконання службових обов’язків, що виникла в результаті 

небезпечних ситуацій, впливу небезпечних для життя і здоров’я факторів, 

нервово-психічних та емоційних перевантажень, встановлюється керівником 

державної служби державному службовцю у розмірі 50 відсотків посадового 

окладу». 

4. Серед особливостей моделі забезпечення трудових прав державних 

службовців країн постсоціалістичного блоку виділено наступні: 1) вони є 

похідними від радянської правової системи, тому подібними до вітчизняної 

моделі; 2) необхідність їх розгляду у сукупності для формулювання 

конкретних пропозицій. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення 

наукового завдання, що отримало вияв у наданих пропозиціях щодо 

оптимізації забезпечення трудових прав державних службовців в умовах 

євроінтеграції. 

1. Забезпечення трудових прав державних службовців можна 

розглядати як: 

1) процес створення за допомогою правових норм та інших заходів 

найбільш сприятливих умов для полегшення реалізації суб’єктивних 

трудових прав державними службовцями з урахуванням особливостей даної 

категорії працівників, а також охорони цих прав, гарантування їх дотримання 

та захисту у разі порушення; 

2) встановлені у правових нормах засоби суто правового, 

організаційного, економічного, соціального чи іншого характеру, які 

створюють найбільш сприятливі умови для полегшення реалізації 

суб’єктивних трудових прав державними службовцями, а також засоби 

охорони, захисту у разі порушення та гарантування цих прав; 

3) діяльність уповноважених державних органів, профспілкових 

організацій, самих державних службовців у різних формах щодо охорони 

суб’єктивних трудових прав цих осіб, захисту у разі порушення, а також 

створення найбільш сприятливих умов для реалізації цих прав, включаючи 

гарантування їх дотримання; 

4) фактичний результат діяльності або процесу правового регулювання 

та комплексу заходів, спрямованих на охорону та захист, гарантування 

дотримання, створення сприятливих умов для реалізації суб’єктивних 

трудових прав державних службовців, який характеризує стан речей у сфері 

дотримання цих прав. 

2. Виділено такі основні ознаки забезпечення трудових прав державних 

службовців: 1) спеціальне правове регулювання інституційним Законом  
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України «Про державну службу»; 2) спрямованість на досягнення мети, яка 

полягає у підвищенні мотивації та продуктивності праці державних 

службовців; 3) одним із основних напрямів забезпечення трудових прав є 

належне матеріальне та соціальне забезпечення; 4) стабільність трудових 

правовідносин між державним службовцем та його роботодавцем; 

5) сукупність спеціальних процедур у сфері трудових правовідносин, які 

гарантують дотримання суб’єктивних трудових прав державних службовців, 

спеціальна процедура та правове регулювання систем охорони та захисту 

відповідних прав. 

3. Аналіз національного трудового законодавства та доктринальних 

джерел з проблематики трудового права дозволив визначити наступні 

особливості сучасного стану правового регулювання забезпечення 

трудових прав державних службовців в умовах євроінтеграції: 1) 

ґрунтуються на конституційно-правових нормах щодо реалізації 

державними службовцями права на працю; 2) окрема процедура захисту 

права на працю державних службовців в Україні; 3) закріплення на 

законодавчому рівні системи оплати праці державних службовців; 4) 

встановлення на законодавчому рівні чіткої системи заохочень державних 

службовців; 5) забезпечення права державних службовців на відпочинок; 

6) процедура захисту від безпідставного притягнення до дисциплінарної та 

матеріальної відповідальності державних службовців; 7) забезпечення 

права державних службовців на страйк. 

4. Структуру механізму правового забезпечення трудових прав 

державних службовців складають такі елементи: 1) елементи, які мають 

організовуюче та регламентуюче значення, – це правові норми, які 

закріплюють трудові права державних службовців та повноваження 

посадових осіб і державних органів, уповноважених здійснювати 

забезпечення трудових прав державних службовців; 2) елементи 

державного примусу – передбачають можливість поновлення порушених 

прав державного службовця та притягнення до відповідальності перед 
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державою їх порушника. Дану групу елементів становлять державні 

гарантії застосування заходів державного примусу у разі порушення 

трудових прав державних службовців; 3) інституційні елементи – система 

спеціально створених суб’єктів, які у межах повноважень покликані 

забезпечувати трудові права державних службовців, їх гарантування та 

захист у разі порушення чи загрози порушення. 

5. Механізм реалізації трудових прав державних службовців – це 

комплексний процес переходу закріплених у нормативних актах трудових 

можливостей державних службовців у сферу їх дійсного використання у 

процесі здійснення ними трудової діяльності.    

6. Захист трудових прав державних службовців – це сукупність засобів 

впливу щодо забезпечення реалізації та відновлення порушених чи 

оспорюваних прав державних службовців та компенсації завданої шкоди, що 

передбачають застосування примусових засобів впливу уповноваженими 

державними органами та особами. 

7. Запропоновано проблеми забезпечення трудових прав державних 

службовців класифікувати наступним чином: 

1) законодавчі прогалини. У процесі здійснення теоретичного 

дослідження елементів механізму забезпечення трудових прав державних 

службовців нами встановлено, що окремі складові даної системи не 

врегульовані взагалі нормами Закону України «Про державну службу» або 

ж потребують чіткої систематизації. До таких проблем віднесено: 

а) відсутність роз’яснення того, що являє собою захист прав державних 

службовців та які існують форми цього захисту; 

б) відсутність окремого переліку способів захисту трудових прав 

державних службовців та їх розпорошеність в окремих главах Кодексу 

законів про працю України та статтях Закону України «Про державну 

службу» від 10.12.2015 № 889-VIII; 

2) проблеми недосконалості правового регулювання – окремі 

питання, пов’язані із державною службою, які потребують суттєвого 
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вдосконалення в інтересах розвитку досліджуваного правового інституту. 

У процесі аналізу наукової літератури та вітчизняного законодавства 

виділено наступні з них: 

а) відсутність закріплення заборони прийняття на державну службу 

членів політичних партій у переліку вимог до претендента на державну 

службу; 

б) відсутність закріплення вимоги щодо вільного володіння державною 

мовою у переліку вимог для кандидата на посаду державного службовця; 

в) відсутність закріплення вимоги щодо безперервного проживання на 

території України не менше десяти років для кандидатів на посаду 

державних службовців; 

3) неузгодженість між актами трудового та інституційного 

законодавства. Зокрема, закріплені в Законі України «Про державну службу»  

від 10.12.2015 № 889-VIII такі поняття як «оплата праці», «зміна умов праці», 

«час відпочинку (відпустки)», «дисциплінарна та матеріальна 

відповідальність», «безпечні умови праці», «випробування при призначенні 

на посаду», «правила внутрішнього трудового розпорядку», з одного боку, є 

підтвердженням сприйняття законодавцем державної служби як 

самостійного виду праці, а з іншого – окремі норми Закону України «Про 

державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII не відповідають нормам 

Кодексу законів про працю, створюючи законодавчі колізії. 
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